
ГУБ. ФОБУС ПРОДОВЖУЄ 
СВІЙ СПРОТИВ ПРОТИ 

ІНТЕГРАЦІЇ 
Лиггел Рок. — Під час сво-

го інтервю з пресовими ре-
портерамн, передаваного в 
одній з телевізійних програм, 
губернатор стейту Аркензо 
Орвал Е. Фобус заявив, що 
федеральний уряд мусить від-
мовитися тід введення інте-
грації в Центральній Серед-
ній школі у Лнттел Рок. Вод-
ночас із цим губ. Фобус сгвер-
див, що він далі охоронятиме 
цю школу з допомогою На-
ціональної Гвардії, щоб про-
тидіятн таким чином евен-
туальному насильству а то і 
кровопролиттю. У принципі, 
як заявив губ. Фобус, він не 
с проти інтеграції, доказом 
чого може бути його згода на 
введення інтеграції в школах 
інших місцевостей його стей-
ту, але він не бачить можли-
вости увести цю інтеграцію 
у вище згаданій середній 
школі у Лнттел Рок. Націо-
нальну Гвардію покликав 
ген. Фобус для охорони ладу 
і спокою у місті, а не для не-
допущення негритянських уч-
нів до школи. Згідно з дум-
кою губ. Фобуса, амернкан-
ська Конституція зобов'язує 

не тільки федеральний уряд, 
але теж й окремі стейти вдер-
жуватн озброєну міліцію для 
охорони ладу і громадської 
безпеки. Проти губ. Фобуса 
виступив востаннє теж і по-
садннк міста Лнттел Рок Ву-
дро Вилсон Манн, який на-
звав поведінку. Фобуса без-
відповідальною і загрозли-
вою для безпеки і престижу 
ЗДА. Посадник Манн заявив, 
що він буде примушений лі-
квідувати з допомогою полі-
ції публічні зібрання, що 
відбуваються кожного дня під 
школою і що їх толерує ви-
слана губ. Фобусом буцімто 
для охорони „ЛЯДІ' і спокою" 
ціональна гвардія. — Ситу-
ація в Литтел Рок є під сучас-
ну пору однією із головних 
проблем, обмірковуваних фе-
деральннм урядом. В неділю 
през Айзенгавер відбув у цій 
справі довгу телефонічну роз-
мову з ген прокуратором Гср-
бертом Бравнеллом, мол. Пре-
совий секретар Білого Дому 
Гагерті заявив, що Президент 
обстоюватиме в цій справі 
далі принципи і вимога Кон-
ституції ЗДА. 

Стівенсон, Гарриман 
Айзенгавера 

Шикаґо. — Колишній де-
мократнчннй кандидат на 
президента Адлей Е. Стівен-
сон заявив, що спір губерна-
тора стейту Аркензо Орвела 
Фобуса з суддею Дейвісом і 
президентом Айзенгавером в 
справі допущення кольоро-
вих учнів до середньої школи 
в Лнттел Рок виходить в ко-
ристь комуністів, які вико-
ристають його для своєї про-
тиамернканської піюпаганди. 
Стівенсон заявив, що підтри-
мус президента Айзенгавера 
за його становище і ґрату-
лює йому за те, що Прези-
дент стоїть в обороні Консти-
туції. Те саме зробив і губер-
натор стейту Ню Иорк` Аве-
рел Гарриман в листі до нсг-
ра Джекі Робінсона, який є 
першим негром, що вступив 
до першої більшої бейзболо-
вої ліги. Гарриман написав, 
що підтримує становище прс-

і Труман підтримують 
проти Фобуса 
зидента Айзенгавера в „цій 
конституційній кризі", і що 
становище губернатора Фо-
буса „послабило наш провід 
в боротьбі проти світового 
комунізму". Колишній прези-
дент Геррі С. Труман, який 
прибув із своєю дружиною 
до Ню Иорку на відвідини 
своє! доньки Марґаретн і зя-
тя журналіста КлІфтона Де-
ніела та внука КлІфтона 
Трумана Деніела, заявив 
журналістам, що йому подо-
басться становище судді Ро-
налда Н. Дейвіса, який видав 
зарядження, щоб, згідно з 
Конституцією, в центральній 
школі в Лнттел Рок спільно 
навчалися діти кольорових і 
білих батьків. Труман не хо-
тів вмішуватися в конститу-
ційний спір Президента з гу-
бернатором Фобусом, тільки 
сказав, що йому подобається 
становище судді Дейвіса. 

Діфенбейкер домагається більшої участи 
в світовій торгівлі 

Гановср, Ню Гемшнр. — 
Канадійськнй прем'єр Джан 
Діфенбейкер промовляв на 
конвокації, яка відбулася під 
гаслом „Внликі проблеми Ан-
гло - Канадійсько - Амери-
канської Спільноти" і заявив, 
що його країна домагається 
більшої участи в світовій тор-
гівлі, бо досі Канада найбіль-
ше торгувала із ЗДА і тому 
була дуже вразлива на всі 
зміни в торгівлі цієї країни. 
Діфенбейкер сказав, що Ка-
нада не є і не хоче бути 
„п р о т и а м ериканська", але 
„воля вільного світу не дозпо-
ляс на те, шоб економічно по-
слаблюватн будь-яку країну". 
ЗДА були головним торго-
вельним партнером Канади, 
вони купували в ній 60 від-
сотків канадійських товарів і 

ввозили до неї 73 відсотки то -
варів. Статистика показує, ще 
місто Бруклин, Н. Н., продало 
більше товарів Канаді, як ці-
ла Аргентина. Торговельний 
балянс між ЗДА і Канадою в 
1956 році становив 1,298,000,-
000 доля рів в користь ЗДА, а 
як виходить із даних про 
1957 рік, недобір Канади в 
цьому році буде ще більший. 
Канада мусить кожного року 
продати закордон три більйо-
нн бушлів пшениці, а ЗДА 
продають і роздаровують за-
кордонним країнам свою хар-
чову надвишку, і тому Канада 
не мас можлнвости знайти 
збуту на свою пшеницю. Ця 
к о и в о к а ц і я відбувається в 
Дартмутському каледжі в Ѓа 
новері, і цього року відзначає 
своє 10-річчя. 

200 американських кораблів 
беруть участь в маневрах 

НАТО 
Ню Иорк. — Минулого 

тижня 200 американських 
воєнних кораблів відллилн з 
своїх баз на Атлянтнк і Се-
редземне море, щоб взяти у-
часть в найбільших досі мор-
ськнх маневрах країн Північ-
но . Атлянтійського Оборон-
ного Порозуміння (НАТО). 
На північний Атлянтнк від-
плилн великі літаконосці 
Форрестол, Саратоѓв, Ессекс, 
Інтрепід, Терава, Восп і Лейт, 
які оперуватимуть між Нор-
зегісю та Ісландією. Ці ма-
неври сягатимуть аж до бере-
гів Канади та узбережжя Ес-
панії. Крім них, виплили з 
своїх баз бойові кораблі Внс-
кансін і Айова, кружляќй з 
керованими ракетами Бостон 

і Канберра; підводний човен 
„Навтілюс". Командантом в 
північній частині Атлянтнкў 
буде віце-адмірал Роберт Б. 
Пайрі, який бі'де находитися 
на кораблі Нортемптоні. Під 
його командою будуть і ко-
раблі інших держав — членів 
НАТО. На Середземному мо-
рі в маневрах братиме участь 
американська Шоста фльота, 
яка складається з 45-ох ко-
рблів і 50,000 моряків під ко-
мандою віце - адмірала Чарл-
за Р. Бравна на кружляку 
„Салем". Під час вправ коло 
10000 моряків зроблять ви-
садку коло Дарданелл. Під 
час цих маневрів дбатимуть 
пію те, щоб була повна спів; 
праця між окремими коман-
дами НАТО. 

Айзенгавер не підписав заноно-
проєнтів про збільшення платень 

федеральним урядовцям 
Вашингтон. — Президент 

Айзенгавер 7-го вересня за-
явнв, що не може підписати 
законопроектів про збільшен-
ня платень 518.000 поштових 
працівників і 900.000 феде-
ральних службовців, бо вва-
жас, що тс збільшення не є 
справедливе, непотрібне і 
збільшувало б інфляцію до-
ляра та вимагало б збільшен-
ня висоти федерального за-
боргування. Це „кишенькове" 
вето Президента було перед-
бачене, бо Айзенгавер давні-
ше заявляв, що не можна 
збільшувати платень урядо-
вим працівникам тоді, коли 
уряд закликає підприємців і 
світ праці, щоб не збільшува-
ли цін на товари і не домагад 
лися збільшення заробітків 
тоді, коли існує інфляційна 
тенденція в економіці країни. 
Коли б Президент підписав 
був ці законопросктни, то фе-

дсральна скарбниця мусіла б 
виплатити впродовж року 
850.000.000 доларів більше, а 
Конгрес не ухвалив збіль-
шення поштових оплат, про 
яке просив уряд. Цього „ки-
шенькового" вета не може 
перемогти Конгрес, бо воно 
сталося після того, як обидві 
палати є на відпочинку. Але 
на найближчій сесії Конґре-
су, яка почнеться 7-го січня 
1958-го року, Конгрес зможе 
вчасніше ухвалити ті самі зя-
конн, і тоді Президент мусі-
тнме їх підписати під час сс-
сії Конгресу, а як ні, то Кой-
ґрес потрібною більшістю пе-
реможе „вето" Президента. 
Президент заявив, що уряд в 
найближчому році внесе від-
попідні законопроекти в спра-
ві збільшення платень пошто-
вим і федеральним працівнн 
кам, якщо прибутки держав 
ної скарбниці на це дозво-
лять. 

Під час бунту на Кубі вбито 250 осіб 
Гавана, Кубинська Респуб-

ліка. — Представник кубин-
ського уряду повідомляє, що 
в країні панує спокій, бо уря-
довии військам вдалося пере-
могти збунтовану частину 
фльотн в порті Сіенфуеґос в 
провінції Ляс Вілляс. В субо-
ту полонених відставили до 
міста Санта Кляра. Бої три-
валн в четвер і п'ятницю (5 
і 6-го вересня) і під час них 
вбито коло 250 осіб. Уряд прс-
зндента Фульхенція Батіста 
не подав числа полонених. 
Число вбитих урядових воя-
ків подають на 33. Журналі-
сти МОЖІТЬ оглядати місце 
боїв, але не вільно їм пора-
хувати числа гробів на цвнн-
тарях. Вступ до бази фльо-
тн забльокований військом і 
поліцією. — Провідником 
бунту був колишній ляйте-

нант фльоти Хозе Сан Роман 
Толсдо, прихильник провід-
ннка повстанців Фіделя Ка-
стра. Кореспондент агенції 
„Юнайтед Пресе" повідомляє, 
що в одній тільки спільній 
могилі похоронено 41 особу, 
в тому 33-ох цивілістів. Меш-
канці міста не МОЖІТЬ подати 
докладного числа вбитих, бо 
численні особи згинули від 
бомб і машннових крісів, хоч 
вони і не належали до пов-
станців. Найновіші вістки го-
ворять про то, що стан гіо-
готівля всіх родів зброї три-
вас далі, бо уряд сподівасть-
ся, що заворушення можуть 
повторитися. Літаки і кораблі 
виконують розвідчу службу, 
а піхота перебуває в поготівлі 
в касарнях. З Мехіко иадій-
шла вістка, що повстанці мо-
жуть дістати допомогу з-за 
кордону. 

В А М Е Р И Ц І 
Є На латишці в Врум біля 

Біигемптону. Н. И.. під час при-
зсмлювання загорівся великий 
військовий літак типу Т-124. 
явіяційноі бази в Мозос Лейќ. 
Вашингтон. Всіх дев'ятьох члс-
нів залоги відвезено до шпи-
талю. 

9 Нічний службовець готелю 
в Асбирі Парку. Н. Дж.. почув-
ши жахливий сморід, почив шу-
катн причини його і виявив, що 
в обертові вхідні двері готелю 
необачно вскочив скунќс і не 
міг звідтам вийти. 

9 Окружний суддя Джордж 
Р. Моррісон в Ню .Бронсвіку. 
Н. Дж.. мав вирішити делікатну 
справу між колишніми нарсче-
ними Томасои Кухарським і 
Марґаретою Боднар з Савт Рі-
веру, Н. Дж. Панна Боднар 
заскаржила Т. Кухарського за 
те. що він забрав собі всі 63 да-
руики. які вони дістали під час 
„шаверу" перед пляиованим 
весіллям. — вартости 750 доля-
рів. Т. Кухарський домагався 

звороту заручсневого псрстсня 
вартості! 200 долярів. Суддя рі-
шнп: дарунками колишні наре-
чені мають поділитися, бо це 
спільна власність, але подаро-
паний перстень с власністю 
панни Боднар. 

9 С е к р е т а р Торгівлі СІИКЛЄр 
Вікс відлетів на два тижні до 
Европи. де підвідне три ярмар-
ки - виставки. Перед відлстом 
він заявив, що президент Ай-
зснгавср вважаг. торгівлю з ін-
шнми державами за найкращий 
спосіб для втримання миру в 
світі, бо торгівля — це с виміни 
не тільки товарів, але й ідей. 

9 Голова Республіканського 
Крайового Комітету Мід Ал-
корн повідомляє, що від 1 до 14 
жовтня ц. р. переводитиметься 
збірка на партійний фонд. Зби-
рачі ходитимуть від хати до ха-
ти за датками і намовлятимуть 
громадян реєструватися як ви-
борці і брати масову участь в 
виборах. 

ДОЛЛЕС КОНФЕРУВАВ 13 ПІНО 

Державний секретар Джан Фостер Доллес після відбітої в 
його домі у Вашингтоні конференції із міністром закордон-
иих справ Франції Крістіяном Ліно, на якій обговорювано 

справу Снрії. 

Акція ОН приспішить відкликання 
сов. військ з Мадярщини -— 

твердить Ладж 
Об'єднані Нації. — Мобілі-

зація світової опінії проти со-
встської політики на Мадяр-
щнні та нове натаврування 
Совстів, як агресора, Гене-
ральною Асамблеєю Об'сдна-
них Націй приспішить від-
клнкання Совстами їхніх 
військ з Млдлрщшш —твер-
див американський амбасадор 
в Об'єднаних,'Націях, Генрі 
Кебот Ладж в минулу неділю 
8 вересня цУр. в радіо-теле-
візійному інтервю в рямцях 
програми „Зустріч з пресою". 
Ладж заявив, що — очевнд-
но — не можна сподіватися, 
що совстські війська забе-
руться з Мадярщини „зав-
тра", але й не підлягає, мов-
ляв, сумніву, що вони не бу-
дуть перебувати там вічно. 
Отож, така рішуча акція Об'-
сднаних Націй приспішить 
той процес. З'сдннені Держа-
ви — казав далі амернкан-
ський дипломат — зробили в 
мадярській справі все — за 
вќинятком ужиття сили. Він 
підкреслив, що вислання на 
Мадярщину міжнародної по-
ліції Об'єднаних Націй бў-

ПОЧАЛАСЬ Д0СТАВА 
ЗБРОЇ ЛІТАКАМИ ` 

СУСІДАМ СИРІЇ 

ло б рівнозначне з спровоку-
ванням третьої світової війни. 
Що стосується американської 
тактики на надзвичайній се-
сії Генеральної Асамблеї ОН. 
яка починається 10 вересня 
ц. р. спеціально для справи 
Мадярщини, то американська 
резолюція, узгіднена вже з 
цілим рядом держав, пропо 
нўе натаврування Совстів за 
порушення чартеру Об'сдна 
них Націй' та` відмовлення 
права теперішньому комуно 
мадярському урядові Яноша 
Кадара репрезентувати Ма-
дярщину на звичайній Гене-
ральній Асамблеї, яка по-
чнеться 17 ц. м. Зате ЗДА не 
будуть виступати проти до-
пущення репрезентанта того 
уряду на надзвичайну сесію, 
на якій розглядатимуть спра-
ву Мадярщини. Ладж при-
знав, що Об'єднані Нації по-
виниі вислати на Мадярщи-
ну діяча із великим персо-
нальннм авторитетом в між-
народному світі, розумом і 
цивільною відвагою, який на 
місці старався б вплинути на 
зміну репресійної політики 
комуно-мадярського уряду'. 

Амман. — Від понеділка 9 
ц. м. починає плисти до Иор-
данії і Ливану американська 
зброя, доставлювана вантаж-
ними і транспортними літака-
ми типів „Гл о б м а с т е р" і 
„Флаінг Бокскар". Вони є на-
вантажу'вані зброєю з амери-
канських складів в Західній 
Німеччині та в Італії. В сто-
лнці Йорданії Аммані мали 
зустрінути перший летунсь-
кнй транспорт зброї з пара-
дою на тамошньому летовнщі. 
Проте йорданські військові 
власті зберігають строгу тай-
ну щодо характеру і скідько-
сти отримуваної зброї. Одно-
часно приспішсннм шляхом 
доставляється зброю Ливано-
ві і Іракові. В столиці Сирії 
Дамаску зібрався сирійськнй 
уряд на надзвичайне засідан-
ня. Сирійськнй міністср ін-
формації заявив, що уряд Сн-
рії уважає теперішні амерн-
канські доставн зброї її сусі-
дам за „доказ американських 
агресивних плянів", а обвн-
нувачувания Сирії в підпо-
рядкуванні Москві — за пре-
текст втручання у „внутрішні 
справи" Сирії. 

Тим часом, у зв'язку з перс-
ходом у Сирії всіх командних 
становищ в сирійській армії в 
руки про-совстськнх старшин 
та зростом совстськнх впливів 
у тому краю, президент Ай-
зенгавер заявив в минулу су-
боту 7 ц. м., що він „ВНКЛІГІ'; 
зобов'язання, сформуловані в 
конгресовій резолюції про Сс-
редній Схід". Таким чином 
Президент потвердив важли-
вість і актуальність так званої 
доктрини Айзенгавера, за 
якою ЗДА можуть дати фі-
нансову і військову допомогу 
кожній середньо - східній 
країні, загроженій совстською 
агресією. Відповідну заяву 
відчитав в минулу суботу дер-
жавний секретар Дж. Ф. Дол-
лес. У тій заяві сказано на 
вступі, що през. Айзенгавер 

Москва знову встрявае 
у західньо-німецькі вибори 

На велетенському стадіоні Єнќі в Ню Порќу відбулася Нон-
тіфікальна Служба Божа, целебрована архиспископом Ню 
Норку кардиналом Спелманом, у супроводі 4 кардиналів, 83 
спископів та 18 архнспяскопів. В урочистості, що відбулася 

на пошану 25-р1ччя консекрації Спелмана на спнскопа, 
взяло участь яких 50,000 осіб. 

Бонн. - Московський уряд 
переслав західньо-німецькому 
урядові нову ноту із 2.000 
слів, в якій ще раз відкидає 
вимогу об'єднання Німеччини 
на базі вільних виборів, гос-
тро критикує політику уряду 
Аденауера та повторяє свою 
попередню вимогу, щоб в 
справі об'єднання порозумі-
лись „дві Німеччини". У но-
ті, яку в неділю 8 вересня 
совстськнй міністср закор-
донних справ Громико пере-
дав німецькому ямбагадорові 
д-рові Вільгсльмові Галсові, 
таврується знову політику 
канцлера Аденауера, що во-
на — мовляв - „веде Німеч-
чнну на небезпечну стежку". 
Совстськнй уряд підтримує 

знову східньо-німсцьку про-
познцію щодо „федерації" 
між Східньою і Західньою 
Німеччиною, як ..вступною 
стадією до об'єднання". Канц-
лер Аденауер окреслив цю 
совстську ноту, яка з фор-
мального боку є ніби відпо-
віддю на західньо-німецьку 
ноту ще з травня ц. p., як 
на нову спробу Москви впли-
вати на західньо-німецькнх 
виборців. В найближчу неді-
лю 15 вересня ц. р. у Захід-
ній Німеччині відбудуться пи-
бори до парляменту. Соппт-
ська нота - твердив Аденаў-
ез - підтримує соціялістів. 
іідучн по лінії їхніх арґумон-
тів, але німецькі виборці, ќа-, 
зав Аденауер, не дадуть зба-
ламутити себе. 

прилетів був спеціяльно з міс-
ця свого літнього відпочинку 
в Нюпорт з Ровд Айленду до 
Вашингтону, де він відбув в 
минулу суботу довгу нараду 
з державним секретарем, ше-
фом середньо - східнього ре-
ферату в державному депар-
таменті Вільямом М. Ронтрі і 
спеціялістом середньо - схщ-
ніх справ Лоєм В. Гендерсо-
ном. якиіі тількищо вернувся 
з двотижневої подорожі по 
Середньому Сході. Гендерсоя 
ствердив на тій нараді, що всі 
сусіди Снрії сильно стурбова-
ні „зростаючим совстсько-ко-
муністнчннм верховодством в 
Сирії і таким великим нако-
пичуванням совєтської збіюї 
я Снрії, 'яке не є оправдане 
оборонними потребами". Далі, 
в офіційній декларації ЗДА 
пригадується звернення Пре-
зидента до Конгресу з 5 січня 
1957 року, в якому говорнло-
ся про „давні амбіції Росії за-
панувати над Близьким Схо-
дом". Президентська декляЬа-
ція „висловлює надію", що 
„міжнародний к о м у н і з м нз 
штовхне Снрії до ніякого ак-
ту агресії проти її сусідів і що 
сирійськнй нарід не підтрн-
мас стривожсння, що його 
викликали останні події". 
Зрештою, у цій декларації не 
означено ‚ближче, що саме за-
думують зробити ЗДА у зв яз-
ку з ситуацією в Снрії. Дод-
лес відмовився сказати на цю 
тему будь-що ближче. 

У зв'язку з цією ситу-
ацісю король Савді Арабі! 
Савд несподівано прилетів в 
минулу суботу до президента 
Ливану Каміля Шамуна на 
таі̀ ші наради. Шамун дізнав-
ся тільки на 24 години раніше 
про бажання Савда прибути 
до Бейруту і мерщій вернувся 
до столиці Ливану з своєї літ-
ньої резиденції. Після наряди 
з .тиранським президентом, 
король Савд відлетів до Евро-
пн на лікування. 

Конференція роззброєння скінчи-
лось повною невдачею 

Лондон. — Совстськнй де-
леґат на міжнародній конфс-
ренції роззброєння в Лондоні, 
яка тривала від 18 березня 
ц. p., відкинув внесення чотн-
рьох інших учасників конфе-
ренції, представників ЗДЛ, 
Англії, Франції і Канади, 
щоб найближче засідання 
відбути 1 жовтня ц. р. На то-
му засіданні, що тривало дві 
години і 10 хвилин, Зорін по-
годнвся тільки на те, щоб 
звідомлення про 4 `А -місячні 
наради прсдкластн пояній 
12-членній комісії Об'єднаних 
Націй для справ роззбіюєння, 
що станеться імовірно в на-
ступному місяці в Ню Иорку. 
Таким чином міжнародна 
Конференція р о з з б р оєння, 
яка формально фігурувала 
як конференція Підкомісії 
ОН для справ роззброєння, 
перервала свої засідання „на 

необмежений час", або — ін-
шнми словами — закінчилась 
повною невдачею. Коли голо-
ва американської делегації, 
Геролд Стассен. ніимагався 
підкреслити, що на тій кон-
ференції таки дійшло було 
до порозуміння між Заходом 
і Совстами у цілій низці то-
чок. то Зорін різко заперечив 
цьому, підкресливши, що „ні 
в одній справі" не прийшло 
до згоди. Всі чотири західні 
делегати таврували СССР за 
його дволичну і фальшиву 
тактику в справі міжнародно-
го роззброєння. Вони ствер-
днлн, що до цього часу Совс-
тн не дали вичерпної відпові-
ді по пунктах на західню 
пропозицію, Що її складено 
на письмі в деталізованій 
формі 26 серпня ц. р. Геролд 
Стассен, лкни всеќ час був 
„оптимістом", вже вернувся 
до З'сдннених Держав. 

Американські юнаки відвідали двох в'язнів 
в комуністичному Китаї 

Псйпінґ. Десять амерн-
канськнх юнаків, які в групі 
51 учасників „фестивалю мо-
лоді" в Москві перебувають 
на „туристичних відвідинах" 
в комуністичному Китаї, від-
відали, діставши на цс дозвіл 
від комуно-китайського уря-
ду, двох американських воя-
ків, які від п'ятьох років пе-
ребувають в комуно-китай-
ській в'язниці. Це Джан Т. 
Давні і Ричард С. Фоќто, що 
їхній літак китайці збили в 
1952-му році, а взявши в по-
лон, засудили одного на до-
смертну в'язницю, другого на 
20 років в'язниці за „шпигун-

етво": вони ніби скидали 
зброю а и т и к о м уніетнчним 
агентам в Манджурії. За твер-
джснням юнаків, які бачили 
їх, обидва в'язні здорові і не 
нарікали на харч. Після того 
ці молоді американські „ту-
ристи" перевели одногодинну 
РОЗМОВУ 3 К о м у н о - КИТ'І 'її 'М ТІМ 
прем'єром Чу Ен-ласм. Цей 
останній запевняв, що кому-
ністичний Китай хоче „куль` 
турних контактів" з ЗДА, але 
j — мовляв — тільки на базі 
взасмности, себто, щоб кому-
ністичні журналісти й інші 
науковці чи туристи могли 
відвідувати також ЗДА. 

У С В І Т І 
9 Отѓо Льокг, колишнього 

сторожа . наглядача н кацеті 
ОсвснціМ (..Лпшміц`'і. .тисудже-
но п Берліні на квру досмертиоі 
в'язяиці яя. знущання і нпии-
ство в'язнів. 

џ Іпан Ввнодіктов. сов" тський 
міністср хліооробітва. звсрнув-
ся з закликом до колгоспних 
селян - невільників, щоб вони 
не №кивали картоплі, а тим 
паче збіжжя, для виробу само-
гону. Потайний виріб самогону 
з картоплі набран в (Ч?('Г таких 
масових розмірін. що - як 
твердить Венедіктов не 'Та'. 
картоплі, а збіжжя також не с 
забагато, 

9 Юґоеаавсьшіі уржд гіабо-
роннн спропаджуиятн та цошн-
рювати я Югославії останню 
книжку Мілована Джіласа, ко-
лншнього заступника Тіта на 
становищі ВІЦО-президента. Цю 
книжку п. з. „Нова кляса" нс-
давно видано п Ню Порќу. За-
бороиа етосустьея теж будь, 
яких частин ці'ї книжки, псрг-
друкованнх у західній пресі. 
Мілован Джілас відсиджує н 
Юґослапіі кару 3-річної в'яз-
ниці. Названу книжку в моє. 
ховському перекладі передав 
щоденно за залізну завісу' з 
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НА БАГРЯНОМУ КОНІ ТЕРОРУ 

ЩЕ ОДНА ДЕРЖАВА В СВІТІ 
В суботу минулого тижня. Зі сірини 1957 p.. у Куаля 

Лямпур на Малайському півострові, відбулось уіючнете лро-
голошення Вільної і Об'єднаної Федерації Маляїв, як нової 
суверенної держави в сім'ї вільних народів світу, її прнйнят-
тя до Об`сдниних Націй, як 82-го члена, було вже заздале-
гідь передбачене і відбудеться, мабчть,. ще цього місяця. 

Ця нова держава невеличка: територІсю .01.720 ќв. 
миль (трохи більше як Нюііоркськни с ісии і з населенням 
несповна 7 мільйонів. Але її струістура дуже дивна. Вона 
складасться з колишньої 4-членної федерації .Маляїв і 5-х 
неефедероииних країв плюс дві окремі милі англійські по? 
сілості. Згаданих дев'ять країн — це бў.їй маленькі королів-
ства, які и далі с автономні. Новину в існуючих суспільно-
політичних устроях становить виборна монархічна система 
Малайської федерації: дев'ять „монархів" вибрали з-посеред 
себе „монарха" для цілої нової держави на час 5-х років 
і заприсягли його з прикметним для тії.і екзотичної країни 
традиційним ритуалом. Зрештою, це буде демократична 
країна з прем'єр-міністром і урядом, як фактичними ннко-
навцямн влади, та з федеральним парламентом! Нова; дер-
жава стає десятим добровільним членом Бритійського Ком-
монвелту і першим її членом із власним монархом. 

Треба поднвлятн мудрість і гнучкість англійської полі-
тики, яка довела до згоди між дев'ятьма місцевими волода-
рямн, що, всупереч персональним амбіціям і суперечностям, 
погодились на найтіснішу співпрацю в одному державному 
організмі. Для цього треба було безумовно також чималого 
ступня національно-політичної свідомості! і державницької 
зрілости володарів кількамільйонової різнонаціональної 
людиости. 

Чималу „заслугу" у політичному вишколюванні насе-
ления треба приписати малайським комуністам. Негайно пі-
сля евакуації Мадяїз японцями вони почали воювати проти 
власної автономної влади і проти англійців під гаслом ьн-
зволення країни з-під англійської „імперіалістичної" окуна-
ції. Вмілі військові операції проти партизанів у джунглях, 
головно після застосування проти них спеціально вишколс-
ннх для партизанської війни у такому терені парашутних 
відділів, скиданих із гелікоптерів, поруч із щораз більше 
поширюваною автономією Маляїв і економічними та куль-
турнимн реформами, позбавили комуністів підтримки збоку 
місцевого населення. їх число звузилось до оплачуваних 
комуністичним Китаєм саботажнстів. їхній головний арѓу-
мент, що вони, мовляв, борються за самостійність своєї краї-
ни проти англійських імперіалістів остаточно відпав із 
постанням самостійної Малайської держав№ Малайський 
уряд проголосив знову амнестію для тих партизанів, які 
'з'являться на поліцію," складуть зброю і включаться в мир-
не населення. Амністія вигасне 31 грудня цього року. Пер-
шин прем'єр нової держави Абдул Рахман (того самого 
прізвища, що н новообраниіі король, але вони навіть не 
свояки) заявив, що протягом пів року комуністична проб-
лема в Малайській федерації зникне. 

Морально-політнчні користі з постання цієї- нової дер-
жавн для всього вільного світу — величезні. Англія, як 
найбільша колоніальна держава, здобула собі за короткий 
час після п{юголошення самостійності! африканської ік?спуб-
лікн Гганн знову атут, що ного не всилі послабити ніяка 
антиколоніальна совстська пропаганда. Корівники обох цих 
нанмолодних держав у світі одностайно прославляли анг.іі.і 
ц'в за їхню заслугу у вншколенні автохтонної адмІНІстра-
ції. що змогла перейняти в свої руки весь технічний держав-
ний апарат. Англійські службовиќй, які захотіли залишќ-
тись, є в очах автохтонів не живими символами-залншкамн 
давнього колоніалізму, а приятелями й символами даль-
шого, тепер уже цілком добровільного зв'язку цих нових 
держав із Англією. Державний провід Малайської Федерат 
ції, здаючи собі спрапу з загрози міжнародного комунізму 
з таким близьким бастіоном, як комуністичний Китай, з 
вдячністю.приймає військову охорону краю від Англії, не 
потребуючи обтяжувати крайового бюджету відразу вели-
чезннмн видатками на військо, і . 

Проголошення малайської самостійності! матиме, імо-
вірно, чималий вплив на швидше справедливе вирішення 
двох болячок: кипрської і альжнрської піюблем. Воно під-
штовхне теж справу усамостійнення всіх тих народів, які 
політично, культурно й економічно дозрівають до стану 
власної суверенності!. Воно допоможе прозріти знпаморо-
ченнм ..нейтральним", які ще не знають, хто у світі с дій-
сннм поневолювачем; колоніальним імперіалістом, і ноно 
повинно прік пішнтн справу внзноленн.ч з-під дійсного коло-
ніяльного уярмлення всіх підсовотськнх народів. 

У підсовстській пресі, дру-
коианій російською, україн-
ською та іншими мовами, по-
чалася наполеглива пропа-
гандивна акція підготовп до 
від.інач'.-ння „еорокріччя ве-
ліїкоі жовтневої еоціялістнч-
ної революції". В часописах 
що друкують час від часу 
різні „ювілейні" монтажі" з 
„успіхами" та „досягнення-
ми" комуністичного режиму, 
підводиться їх словесні та 
цифрові підсумки. 

Дуже х а р а к т еристичний 
монтаж на цілих дві сторінки 
га;:етноічі формату надруку-
зала київська „Літературна 
Газета" з дня 8 серпня ц. р. 
під шумним заголовком, чи 
Џйќ „шапкою": „Вдарив ре-
волюціонер — захитався 
світ!" В цьому монтажі при-
ведена вибірка із творчости 
и.:ьканадцятьох письменнії-
чіа перших років „розвитку 
української радянської літе-
).і ѓурн', здебільша відомих 

поетів і прозаїків. У введенні 
іо цієї вибірки редакція „Лі-
гературної І'азетн" розпнсу-
оть'я про „славний шлях", 
що ного пройшла українська 
література під Совстами, і 
про те, з яким „почуттям за-
конної гордосте" оглядає на-
род „усе те, що створене 
письменниками Р а д я нської 
України і що ввійшло бага-
тнм доробком у золоту скарб-
ннцю соціялістичної куль-
тури". 

Який це був „славний 
шлях", що його з „почуттям 
законної гордости" розглядає 
підсовєтська „Л і т є р а турна 
Газета", показує красиомов-
но перелік прізвищ україн-
ських поетів і прозаїків, що 
їх твори приведені в цій вн-
бірці. На 13 відомих прізвищ 
(різних безіменних червоно-
армійськнх та ,, робітничих 
поетів" сюди не враховано} 
живе і творить сьогодні, на 
40-му році „жовтневої реяо-
люції", тільки четверо „пере-
внхованих" — Тичина, Сосю-
ра, Головко і Терещенко 
(останній був репресований і 
побував на засланні), двоє 
— Чумак і Гри горуќ — бу-
ли розстріляні денікінцями, 
двоє — Василь Елан-Блакнт-
ннй і Степан Васильченко — 
померли власною смертю і 
п'ятеро зліквідовані комуніс-
ти'іннм режимом у 30-их ро-
ках (розстріляні або загину-
ли у совстськнх концтабо-
рах), про що дискретно не 
згадано ні у вступі до вибір-
ки, ні при передрукованих 
тпорах. ні в статті-огляді А. 
Тростянецького, вміщеній у 
цьому ж числі „Літературної 
Газети". їх прізвища: Олесь 
Досвітній, Валеріян Поліщук. 
Василь Вобинськнй, Іван Ку-
лик, М. Любченко (Ќость 
Котко). 

Безперечно, рання твор-
чісгь усіх їх, незліквідованих 
і зліквідованих „романтиків, 
-акоханнх у загірню комуну" 
'їўла піюславлюванням кому-
ніс пічної революції, червоних 
іір і прапорів, справжнім, як 
пише А. Тростянецькнй, 

іервоннм' заспівом". Але на 
цьому вона здебільше і урнн-
лася. Тож у 30-нх роках бу-
ли репресовані не тільки зга-
дані вище поети і пиеьмении-
кн: виклято й усунено всякі 
згадки з літерату'рних під-
ру -ників і оглядів навіть про 
померлих, таких, як Еллин-
Влакнтннй. Василь Чумак, 
Свген Грнгорук. Навіть із 
теперішніх „живих", що їм 

дозволено вселаскаво твори-
ти ft оспівувати Леніна і Ста-
ліна і Москву, були так чи 
інакше переслідувані або пе-
ревиховувані і Сосюра, і Ми-
кола Терещенко, і Андрій Го-
ловко. Єдиному тільки на 
всіх 13 Павлові Тичині, що з 
самого початку вдарив у 
струну „Партія веде", було 
дано пройти призначений йо-
му шлях „без бур і тривог" і 
добитися звання ѓакадеміка і 
лавреата сталінських та ле-
нінськнх премій. 

Виведена „Л і т є р атурною 
Газетою" галерія перших 
.‚заспівувачів" жовтневої ре-
волюції вражає своїм иідбо-
іюм. Чумак і Грнгорук були 
поховані ще раз під важким 
каменем всесоюзного мовчаи-
ня, як прихвосні буржуазно-
го націоналізму. В 1934 році 
померлого вже Блакитного 
визнано націоналістом, троць-
кістом і „запеклим ворогом 
наіюду, зубоскалом і кур-
кульськнм підспівувачем" і 
окинуто його погруддя з п'є-
десталу в сквері біля Пуш-
кінської вулиці в Харкові і 
його ймення знято з будинку 
письменників „Слово". Попав 
у „вороги народу" Олесь До-
евітнін. Обвинувачений Щу-
ігаком у „дворушництві" і в 
спробі реабілітувати Вапліте, 
Олесь Досвітнііі оплатив 
свою віру в комунізм смертю 
на засланні. Загинув, правдо-
подібно, у совєтеьких конц-
таборах В. Поліщук, футу-
рнст, але водночас автор чер-
воноармінських пісень, дум 
та поем про комуну і Леніна. 
Згинув у якійсь в'язниці чи 
концтаборі уродженець Захід-
ньої України Василь Бобин-
ськнй, невтомний редактор 
львівських комуністичних га-
зет і журналів, прославлюва-
них тепер після . . . поемерт-
ної реабілітації поета у під-
совстськнх виданнях. Зник в 
1935 році Іван Кулик, голова 
Українського О р г к о м і тету 
Письменників і потому голо-
ва Спілки Письменників Уі^ 
раїни, ліквідатор „групівщп-
н н ' в українському літера-
турному житті, нропаґатор 
тісного зв'язку з Москвою і 
один з найближчих соратнн-
ків Постишева у продовжу-
ванііі ним чистці серед укра-
їнських письменників. Запі-
нув і Ќость Котко, що на ето-
рінках комуністичних органів 
виступав з обвинуваченним 
проти Миколи Куліша і що 
в своїх сатирах пробував роз 
громлювати українських бур 
жуазних націоналістів. 

„Під знаком служіння на 
роду летіла наша молодість 
на багряному коні револю-
ції", — пише про себе і про 
помордованих колег на цих 
же „ювілейних" сторінках 
„Літературної Газети" Воло-
димир Сосюра, не згадуючи 
ні словом про те, що' цей кінь 
перетворився незабаром в 
кривавого коня терору і що 
більшість з-поміж них запі-
нула з руки комуністичної 
влади, не зважаючи на вір-
ну службу партії і Москві. 

Намагання к о м п а ртійної 
кліки в Україні реабілітува-
тн їх, чи точніше, підстригти 
їхнќі творчість, привласнити 
її злидеино-вбогій СОВСТСЬіЛЙ 
літературі, як її „червоний 
заспів" і як її „славу" та 
„гордість", є тільки черговим 
диявольським трюком в екс-
термінаційній політиці Мое-
КВН. і 

встуиавтв и ялень УПОоиюу: 

Степан Женецький 

МОСНВОФІЛЬСЬИІ МОПНАНИ 
Москвофільство, оця поро-

да зба.тамучених царемосков-
сі,кою пропагандою галиць-
кнх та закарпатських україн-
ців. яка вже цілковито внги-
ну.іа на рідних землях, най-
довше задержалася за океа-
ном. тобто в ЗДА й Канаді. 
Американські москвофіли — 
це залишки тої невеличкої 
час тннн давньої української 
зарббіткової еміграції з Гали-
чини и Закарпаття, що, при-
бувши сюди 30. 40 і 50 іюкін 
тому і бувши національно 
цуже мало свідомою, залиши-
ІІІИ я москвофілами досі. Ця 
горстка галицьких і закар-
пінських збаламучених на-
иіих братів гуртується в кіль-
кох своїх організаціях та до-
иомогово-асекураційннх брат-
стсах і живе своїм окремим 
життям. 

Зуб часу немилосердно 
спустоганн усі ці москвоіріль-
ські організації й братства. 
До першої снітової війни і 
кілька років після неї вони 
були ще многочленні, але 
сьогодні це вже тільки назви 
з кілько'ма сотнями членів. 
Старі москвофіли вимирали, 
а їхні діти до москвофіль-
ськнх організацій і братств, 
поза поодинокими випадна-
мн, не вступають, поперте 
тому, що батьки не зуміли 
защепитн в них „русскої 
ідеї", а подруге тому, що ці 
організації, п р н держуючись 
назви „рашен", ідентнфіку-
ють себе з ворогом Америки. 

Усі ці москвофільські орга-
нізаціі та братства вже дов-
ШНЙ час не проявляють май-
же ніякої діяльноетн. Одино-
кою ознакою, що вони ще 
животіють, є залишки їхньої 
преси, яка друкується чудер-
нацьким язнчієм, якого ніхто, 
крім хіба їхніх редакторів, не 
вживає вже 50 років. Щодо 
змісту, то ці газети страшенно 
вбогі. Одинокі теми, які в них 
порушуються в кожному чнс-
лі, це — церковні чвари (на-
ші москвофіли поділені на 
три м о є ковсько-православні 
церкви) і поборювання укра-
їнців. Прочитавши пару чн-
сел тих газет, ми набралися 
враження, що якби не цер-
ковний роздор МІЖ ЩІМІГ і'іїе 
українці, то вошь^не мали б 
про що писати, і 

І ось для тієїЎ преси, яка є 
однибкою зовнішньою озіш-
кою, що наші москвофіли ще 
ќлигають. — швидким тем-
пам наближається кінець. У 
нормальних обставинах газе-
та перестає виходити тоді, ко-
ли мас замало читачів. За-
гроза для москвофільських 
газет в Америці мас дві при-
чинн. Одна — це зменшуван-
ця числа читачів. Старі чнта-
чі вимирають, а молоді не 
стають н є р є д п л а типќами. 
Другою загрозою є . . . брак 
редакторів. Зближається час, 
коли хоч і буде за що ті га-
зетн видавати (забезпеченеві 
братства) і мои;е знайтися 
ще пару сотень передплатнн-
кін, але не буде кому редагу-
вати. 

Хочемо спеціально зазна-
читн, що загрозу для москво-
фільської преси в Америці не 
видумав ані автор цих ряд-
кін, ані хтось інший з „віќра-
їнців", як злобно називає ук-
раінців в и л к є с б є р с і.киї і 
„Св-Кгь". Про це пишуть са-
мі ці і-азети. зокрема „Кар-
патська Русь" з 10-го трав-

А. Заплітннй 

С"ьізда Лелко-Союза". Ось що 
читаємо в цій статті: 

„За то теперь на головном 
схізді нам треба буде конеч-
но глядати способу, штобьі 
достати де редакцин нашоіі 
газетьі новьі сильі — не лем 
помощннка або помощников 
редактору, но н человіка, 
котрьій мог бьі стати и отві-
чательньім редактором. В 
Америкі н Канаді меже рож-
деньіии тут нашьімн молодьі-
ми людьми не легко найти 
такьіх людей, бо они хоц н 
покончилн найвьісшьі шко-
льі, то руѓсќий ани ниякой 
инший славянский язьік серь-
озно не нзучали. У нас все 
бьіла надія, што можна буде 
достати такьіх молодьіх лю-
дей из старога краю — из 
Пряшевщиньі, Польшьі або 
Совітского Союза. Теперь то-
та надія нще больше обосно-
вана, бо „холодна война" 
тратнт свою острогу, то мож-
на буде скорше достатися та-
кьім людям в Америку. Но 
не можеме забьіватн и своих 
молодьіх людей тут в Амери-
кі. При Лемко-Союзі и при 
Карпаторусском А м є р нкан-
ском Центрі суть специаль-
ньі школьньі фондьі на сти-
пендни студентам. Так мож-
на подумати и о том. штобьі 
на кошт органнзации посла-
ти одного або больше студен-
тов до старого краю, абьі онн 
там докончили науку русско-
го язьіка. Мьі говориме за 
науку русского язьіка, бо мо-
лодьій человік, коті)ьій изу-
чнл добре русский язьік, а 
притом знає и свой народ-
иьііі лемковский розговор-
ньііі язьік, може помагати 
при нашоЃї газеті и занятн 
должность редактора". 

ІЦо ця турбота „Карпат-
ської Русн" є оправдана на-
віть для неї самої, свідчить 
найкраще той факт, що через 
кілька тижнів після появи 
цитованої статті помер редак-
тор тієї газети, д-р Снмеон 
Пнжь, і тепер його місце за-
йняли . . . друкар тої газети 
і менеджер бари „Лемко-Со-
юзу" з Клівленду. 

Цю саму трудну проблему 
майбутніх редакторів обгово-
`рюс іі друга, подібна га-
зета „Правда" з Фнладел 
фії. В редакційній статті „О 
будущнх`ь редакторах!, на-
родньіх'ь газегь в Америк-в" 
(ч. 29 з 7 серпня ц. р.) чи-
тасмо: 

„Если бьі 15 лкгь тому на-
задт. поднялт. бьіл`ь ќто ни-
будь вопрось о будучих`ь ре-
дакторахт. русскнхг народ-
ньіхт, газегь вт. Амернк-Ь, то 
его ОСМІІЯЛИ бьі, тан'ь якѓ вѓ 
то время у наст, в"ь Америки 
бьіло достаточно еще людей, 
которьі могли бьіть редакто-
рамн, а тоже из`ь Старого 
Краю не трудно бьіло вьшн-
сать таких% людей. 

Говоря о русскихт. народ-
ньіхт, газетах'ь н редакторахѓ 
такихь же газегь, мьі иміем-ь 
на мьісли газетьі на народ-
номь галнцко-русскомт. гово-
pt , включая, конечно и лем-
ковскій разговор`ь. 

Редакторьі такихт. газегь 
должньі знать не только рус-
скій лнтературньц`і язьшт., но 
и нар-Ьчія того язьіка, то зна-
чнгь народньі говорьі. Ќромі 
русского литературного язьі-
ка с-ь его нар-вчіями н мало-
русского (украинского) сл. 
его тоже нар`Ьчіями, необхо 

МАДЯРСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ У ЗВІТІ ОН 
І 

Як спалахнула революція? " -

Саме сьогодні, у вівторок 
10-го вересня, Генеральна 
Асамблея ОН починає свої 
наради, на порядку яких є 
відома справа антикомуніс-
тичного повстання в Мадяр-
щині в жовтні і листопаді 
минулого року та кривавого 
здушення того повстання со-
встською збройною інтервен-
цією. 

Події на Мадярщині восени 
минулого року відбилися шн-
рокнм гомоном в ОН. Гене-
ральна Асамблея цієї органі-
зації в резолюції з 12 груд-
ня 1956 р. осудила СССР за 
ужиття збройної сили і пору-
шення політичної незалеж-
ности Мадярщнни, за зла-
манвл Хартії ОН через по-
збавлення цієї країни волі та 
незалежності!, а мадярського 
народу його основних прав. 
10-го січня 1957 р. зробилн 
ОН ще одно шляхетне ѓа ду-
же корисне діло, вибравши 
5-членний Комітет з-поміж 
членів держав та доручивши 
йому „перевести слідство. 

На прохання цього коміте-
ту цілий ряд держав, які ма-
ли своїх послів` чи амбасадо-
рів в Будапешті, надіслали 
цінний матеріал та спостере-
ження, які вони зробили в 
бурхливих днях революції. 
Мі;кнародна К)рпднчна Комі-
сія надіслала- основну студію 
мадярських ЙоДій з погляду 
міжнародного права. Комітет 
взяв до уваги всі факти т а " ят 

твердження ур'яду СССР і по-
революціііного м а д ярського 
уряду Я. Кадара. 

З цього великого матерія-
лу постала праця, яка носить 
скромну назву: „Звіт спеці-
яльного Комітету відносно 
мадярської проблеми". Вона 
стала доступйа світовій чи-
таючій публіці наприкінці 
липня ц. р. Часописи пові-
домляють, що цей звіт мас 
бути предметом наради пов-
ної Асамблеї' ОН 10-го ве-
ресня ц. р. Вез огляду на те, 
чи він порушить в більшій 
або меншій мірі світове сум-
ління, він мас свою велику 

щоб запевнити загальному!-- внутрішню вартість, ста-
зборові та всім членам-дер-1 новлячи незаступне джерело 
жавам якнаипрнступнішу ш-
формацію відносно ситуації, 
витвореної інтервенцією СС-
СР через ужиття збройної си-
ли і інших засобів у внутріш-
ніх справах Мадярщнни". 

Цей комітет зібрав і вно-
рядкував величезний доку-
ментарннй матеріял, що скла-
дасться передусім з розпоря-
джень та постанов мадяр-
ського уряду і мадярської 
компартії безпосередньо пе-
ред і після революції, з резо-
люцін, летючок і постанов 
в часі самої революції, як та-
кож з наказів совстської вій-
ськової команди з цього пе-
Ріоду. 

Він переслухав 111 свідків, 
які брали участь в революції 
або стояли дуже близько до 
неї. Між свідками були пред-
ставники всіх суспільних 
верств і різних політичних 
переконань; були особи, які 
до революції належали до 
компартії, були студенти вн-
соких та середніх шкіл, про-
фесори, письменники, нау-
ковці, робітники, селяни, ге-
нералн та рядові вояки. 

ня ц. р. в статті „Приготов- димо знать и другій елавян-Ічас не живе s 
лсмося до ХГХ головного І скін язьіки. не такт, уже до- тіє. 

сконально, но все таки на-
столько, щобьі читая поль-
скіи, чешскіи, словацкіи, 
сербскіи и болгарскіи газе-
тьі, им`вть опредііленное по-
нятіе о контексгЬ чнтаемого. 

Сегодня ВЂ Америки очень 
мало такихѓ людей, которьі 
бьі подошли кг отой катего-
рін. Есгь, конечно, нісколько 
'-вященниковь-етариков-ь, но 
у нихѓ своє занятіе, а средн 
мірскихт. людей, если єсть, 
то ихт. со свЬчей ВЂ більій 
день не нвйдешь. Другими 
словами, ихт. н-Ьгь. Здісь 
Ht-гь, а со Старого Краю нн-
кого не впускають. Если бьі 
даже и нашелся ќто, то его 
не впустять в-ь Соед. Штотьі, 
бо будуть бояться, що OUT. 
„з а р а женьій" к о м м у низ-
момг". 

Так то зближається немн-
нучий кінець тому „язическо-
му" дивоглядові, що був ви-
творнвся під різними чужими 
впливами на організмі нашої 
спільноти і що вже довший 

ТІЛЬКИ ЖИВО-
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ОЛЬГА 
(Оповідання) 

СГГ^ОСГГМІ, 

Кімната на горищі, 
невелика, але привітна. Не 
те, що внизу. На вікнах чнс-
ті. мережані фіранки, на фут-
ринах у вікон г.і на стільчи-
ках біля них вазонќи, під ва-
зонками та на поличках ета-
жеркн, нншивкн, на^-vTiHax 
непогані образи. Тільки на 
столі та кріслах порозклада-
не якесь слюсарське та елек-
тричне приладдя. На краю 
стола скринька розмонтова-
ного радіоприймача. Все це, 
звичайно, не дуже гармонізує 
з рештою кімнати. Але до-
машні ускладнення: брат 
Ольги теж ненавидить „опі-
куна" і воліє працювати тут. 
хоч спить та харчується внн-
зу, в кухні. З освітленням тут 
теж не все в порядку. Хоч 
електрик у хаті, н і столі го-
рять свічіпі. Це вже у. клад-
ценіиі Іншого характеру. 

(7) 
і Електрівня не завжди достов-

хоч і {ляс струм, тож треба корнету-
ватися домашніми засобами. 

В кімнаті Роман з Ольгою. 
Ольга складає все приладдя 
в один кінець стола біля при-
і`імача. Роман помагає. В 
Ольги дрижать руки. Роман І 

Хлипання поволі втихає і 
Ольга, не підводячи голови 
з його грудей, шепче: 

— Я втікаю разом з ва-
ми!.. Зараз, цієї такн ночі!.. 

Знов хвилина мовчанки. 
Зідхання і знов шепотом: 

— Тонько хоче видати вас 
в руќн поліції! . . Зараз, ран-
ком. як тільки можна буде 
ходити. До того часу я маю 
вас придержати т у т . . . Яка 
підлість! . . Яка підлість! . . 

Знов хлипання. 
Романові від такої відомос-

ти треба б перелякатись. Це 
було б цілком нормально. 

бачить це. Годі ж не бачити. Але йому чомусь ані трохи 
Це цілком виразне. Ось знов 
якесь долітце випало їй з рук 
на підлогу. Як переходить 
повз нього, заступає ні доро-
гу, беї№ за руки. Руќн дуже 
дрижать. 

— Олю, що це з вами? — 
питає. 

Ольга хвилину мовчить. 
Нараз припадає йому до гру-
дей і нагальний п.чач стря-
сас її тілом. 

Роман кладе руку на її го-
лову. ніжно гладить по но-
лоссю. 

-— Олю. з а с п 0 війтесь! ч . 
ІЦо сталося, дитино? . . 

не страшно: Навпаки! Ці 
слова оцієї дівчини, що дри-
жить в його руках, миліші 
йому від найкращої музики... 
І йому дуже приємно. Навіть 
щось більше: йому весело! І 
ще щось більше: йому просто 
хочеться жартувати! 

— Це, Олю, справді, чудо-
во! . . — шепче їй, поміж ку-
чері. просто до вушка. — А 
отой Тонько, це, направду, 
прегарна людина! . 

І тут, нарешті, плачеві кі-
нець. Оля голову догори, і 
на нього — великі, здивовані 
очі. Певно, думає, що він від 

страшної вістки збожеволів! 
Але Роман сміється. 
— Так, так, Олю! Краще 

ї̀ї бути не може!! Разом же ж 
втікаємо. Разом!! 

Пригортає дівчину щедуж-
че до себе і міцно цілўе. 

Ольга напівзомліла . . . Бў-
днть її. Цілунками в чоло, 
брови, о ч і . . . Очунює. 

— Коханий' . . . 
— Скоро, Олю! Скоро! 

Вже втікаємо! 
Пістолю в одну руку, ліх-

тарку в другу, дівчину за 
стан і —. до дверей. 

Але Оля придержує ііого. 
f — Стрівай, шалений! Що 
робиш?! Ще не тепер! Во--
нн ж ще не сплять! Підожде-
мо, аж світатиме! 

Зупиняється. Дивиться на 
дівчину. Сині, дуже сині очі... 

— Аж світотнме, кажеш?.. 
— Еге ж, тоді всі найтвер-

діше сплять! 
Романові знов на веселощі 

збирається. 
—- А ми самі не поснемо? 
— Маємо будильник! 
Знов сміється. Як же ж не 

сміятись, як весело на душі! 
— Дурненька. Збудить нас. 

побудить і інших! 

Приложимо подушкою. 

З з з з . . . Зззз . . . Зззз . . . 
Зумлять травоконнки. Ой, 

скільки їх! Ціла левада тра-
воконнків! Травокоників і 
квітів. Чудові, розкішні кві-
тн. А найбільше червоних. 

Вона лежить в холодку, 
під деревом, а Роман ходить 
левадою, збирає квіти і при-
носить для неї. Але чому це 
він самі тільки червоні вн-
збирус? . . Ага! Червоне — 
це кохання . . . Ох. як він її 
дуже кохає! Вона вже вся 
засипана оцим червоним квіт-
тям. А як пахнуть вони! Аж 
голова крутиться. Але чого 
це отой настирливий травоко-
ник її причепився ? . . Засівся 
десь біля самої голови і зу-
мнть та й зўмить! А йди ж 
собі геть! Хохе відігнати йо-
го рукою, аж нараз: Що це? 
Де вона? Немає ні левади, ні 
квітів, тільки темрява кру-
гом. Але щось зўмить! Таки 
тут. десь біля її голови! Ти-
хенько, але так гостро, на-
че б тонким свердлом мозок 
вертів. І нагло — свідомість 
дійсності! і піт на скронях. 

Рука миттю під подушку, що 
на нічному столику, і зум-
ління вривається. 

В кімнаті темно. Але там, 
за вікном, небо починає сі-
ріти. 

— Романе! . . Ромчнку! . . 
— шепче, нахилившись над 
лицем сплячого. 

Сплячий п р о к и д а є т ь с я . 
Ніжно закриває йому доло-
нею уста і знов шепотом: 

— Пора вже нам . . . Сві-
тас! . . Тільки тихенько, ду-
же тихенько . . . 

Всміхається до неї. Цілує 
долоню, що на устах . . . 

Світла не світять. Збира-
ються навпотемки. Дзвеньк-
нула, вдарившись об ґудзик, 
ліхтарна, цокнув забезпечите 
пістолі. 

— Я йду перший, а ти 
ступай, крок-у-крок, за мною. 
— каже дівчині вже перед 
самими дверима. 

Але в Олі інша думка. 
— Ні, так недобре, — від-

повідас йому. — Ти тут чу-
жнй. Я краще усе тут знаю. 
Сходи страшенно скриплять, 
як не знаєш, кудою ступати. 
Треба самим краєчком. Я пі-
ду попереду. 

Закинула йому руки на 

шию і міцно впилася устами 
в його. Нараз почув щось 
тепле на своєму лиці. При- j " H X ^ ' Д ' в "ад кримінальника. 
горнув її сильніше. 

пізнання того суспільного 
явища, якому дано ім'я рево-
люції. 

Крім цієї історнчно-науко-
вої сторони, звіт має ще юрн-
днчно-моральннй бік надзвн-
чайно велик'ої ваги. Він є рів-
ночасним о б в н н у ваченням 
Москви в цілому ряді злочн-
нів, доказом, що вона їх по-
повннла, та осудом за всі по-
рушення нею правил міжна-
родного права, міжнародних 
договорів, людських прав і 
основних волцностей мадяр-
ської нації. ,, 

За час свого 600-літнього 
існування московська десцо-
тія білого та червоного ко-
льору доконала більші і 
страшніші злочини, наприк-
лад на Ўкраїнќ Дотепер вони 
проходили більше або менше 
непомітно для зовнішнього 
світу, в кожному разі безкар-
но для неї. Це вперше діста-
ла Москва 'жі}?лужено тавро 
злочинця і моральний осуд 
усіх її злочпнйих дій на Ма-
дарщині від такої авторнтет-
ної міжнародної організації, 
якою є Об'єднані Нації. 

Як початкову дату мадяр-
ського повстання приймає 
згаданий вище -звіт день 22-го 
жовтня 1956 року. В цей день 
відбулося кілька студент-
ських віч, але .вирішним було 
велике студентське віче, 
скликане виконавчим коміте-
том комуністичної молоді у 
Технологічному інституті бу-
дівельної промисловосте в 
Будапешті ори участі 4000— 
5000 студентів, професорів, 
секретаря компартії та висо-
ких партійних урядовців. По-
рядок нарад 'встановлював 
чисто студентські справи. 
Надвечір залунали голоси, 
Щоб повестя дискусію на 
ширші теми: на аспірації Го-
мулкн в Польщі, на оточення 
Варшави совстськнмн вій-
ськами, на опрацювання про-
грами демократизації Мадяр-
Щннн. на иоклнкання Імре 
Надя до владп; На відклнкан-
ня совстськнх військ з Ма-
дярщннн. Дискутовано над 
свободою слова, друку, радіо 
та над гарантією людських 
прав. Коло`в%і'ѓод, „при ве-
ликому захцрдрнні й під оп-
лескн" прийнято резолюцію 
з 10 точкамиў .Між ними було 
домагання: негайного відкли-
кання совст5вќого війська з 
Мадярщнни, покликання Ім-
ре Надя як прем'єра; публіч-

— Чого плачеш, сердень-
ко? Не бійся! Разом не 
страшно! 

— Я не боюсь, коханий. Це 
тільки так 

А через хвилину: 
— Ромчику! 
— Що таке? 
— Маю до тебе прохання. 
— Яке саме? 
— Це, знаєш, дуже для ме-

не важне. Зробиш так, як по-
прошу ? . . 

— Певно, що зроблю, ко-
хана! Як же ж бн ні! 

— Прися гнись! 
— Присягаю, с е р д е н ь к о ! 

Але що це таке? 
— Знаєш, як будемо вті-

кате, всіляке може трапи-
тиоь . . . Може бути так, що 
нас перестріне якась стежа. 
Можуть стріляти. І, власне, 
якщо б таке сталося, якщо б 
мене застрелено або так тяж-
ко поранено, що я не змог-
ла б іти далі з тобою, тоді 
я тебе дуже й дуже прошу. 
Щоб ти ні на хвилину не за-
лишався біля мене, а втікав 
далі! Чуєш ? . . Ти 

Іми-сталіністамя; загального і 
таємного голосування до На-
ціональннх Зборів, допущен-
ня інших партій; права ро-
бітннків на страйк, знесення 
виробничих норм, скасуван-
ня примусових рільничих до-
став селянами 'та перегляд 
усіх господарських договорів 
з чужими державами. 

(Далі'буде) ч 

ПОВІВ СМИЧКОМ... 
Повів смичком — 

заграли струни 
Скрипаль замислився 

на мить — 
І вже поля зелснорунні 
Біжать у весня'ну блакить. 
І вже думкам нема спокою І невимовно чарівна 
r w " " ^ наД Д0Лом. над рікою 
Пого пісень дзвінка луна. 

Коломия, 1957. 
БОРИС МЕЛЬНИК 

втікати! Пам'ятай! Тн прися-
Г Ч 1 П І 

- Олю. кохана, покинь та-муснш ќі думки! 



ЗАКАРПАТТЯ - СКЛАДОВА ЧАСТИНА 
: ' : УКРАЇНИ 

З приводу книжки д-ра В. Марќуся про прилучення 
Закарпаття до УССР`' 

Попри всі знищення і втраті{. 
які нам принесла .друга світо-
ва війна, в її результаті був 
водночас створений н о в и й 
фактичний і правно - держав-
ний стан на українських зем-
лях- Хоч сучасна УССР н̀ е с 
самостійним державним тво-
ром українського народу, і го-
сподарем в ній залишається 
Москва, факт, що в такій дер-
жаві об'єднані найважливіші 
частини українських земель, 
мас серйозне значення і для 
майбутнього усамостійнення 
України і для її повної собор-
пости. В нашому національ-
ному інтересі с те, щоб цей 
факт був належно проаналі-
зований і оцінений та внко-
рнстаний також в наших ак-
ціях перед вільними народами 
світу. 

Українське Науково - Освіт-
нс Товариство в Бельгії зро-
било добрий причинок у цій 
акції української еміграції, 
видаючи французькою мовою 
працю д-ра В. Марќуся про 
розвиток подій па` Закарпатті 
в роках 1944-45. Це перша на-
ша джерельна студія чужою 
мовою, сперта на аналізі нап-
вожлнвіших документів того 
часу. Вона дас живу картину 
того, як, в результаті особли-
вого укладу міжнародних сил 
прийшло до включ'ення у під-
порядковану Москві Україн-
ську ССР тісї Карпатської Ук-
раїни, яка в 1919 і в 1939 ро-
ках виявила недвозначне ба-
жання стати складовою час-
тнною самостійної української 
держави. На розвиток справ в 
1944 і 1945 роках карпатські 
українці та їх провідні полі-' 
тичні кола не мали безпосе-
реднього впливу, а ' їхнс „го-
лосування" мало'тільки фор-

# Vaayl Markuat "L'incorpo-
ration de l'Ukraine subcarpa-
thique a l'Ukraine. eovietique 
1944-45." Louvain 1956. 144 
pp. 

мальне значення. Крім того, 
коли їхньому становищу і 
було відзначено певне місцо в 
цій події, вони, як українці, 
не могли голосувати за при-
лученням до ЧСР, якій І так 
було призначено стати сателі-
том Москви. Врешті, залиша-
тися при Ч е х о с л о в аччині 
означало б акцептувати пово-
ротну анексію цісї частини 
української землі до Чехосло-
ваччнни. Автор стверджус:, 
Що українські націоналісти і 
національно активні елементи 
не агітували за приєднанням 
до УССР, але РІН вказує на те, 
що в даних умовах не було 
іншого виходу. Подібно, як че 
було іншого виходу в 1939 р. 
для головної частини захід-
ньої України, поскількп само-
стійкою державою вона тоді 
стати не могла. 

Хоч долю Закарпаття внрі-
шувала в 19-14-45 роках Моск-
ва, український чинник у цій 
її грі мав також серйозну ро-
ліо. З'сування цього аспекту 
справи, тобто гри Москви ук-
раїнською картою в закарпат-
ському питанні с чи не най-
більш інтересною частиною 
праЦі Марќуся. Можна тільки 
жалкувати, що цього аспекту 
автор не розгорнув ширше. 
Гра Москви закарпатським 
питанням розкриває також 
розміри наївності! колншньо-
го президента ЧСР Едварда 
Бенеша, який у своєму русо-
фільстві довгий час уявляв, 
що Москва погодиться на по-
вторну окупацію Закарпаття. 
Правда, поставивши своєю ме-
тою пересуну.! кордони СС-
СР поза Карпати, Москва ви-
явнла неабияку зручність у 
використанні для того україн-
ської карти. Довший час 
впродовж воєнних років Ста-
лін взагалі робив вигляд, що 
його не інтересує Закарпаття 
і що воно належатиме до ЧСР. 
Він не протестував зовсім, ко-
лн в жовтні 1944 року на За-

j f fУВАГА : - : УКРАЇНЦІ УВАГА 
ДГГРОИТУ І ОКОЛИЦІ! 

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
при 

ООЧСУ — Відділ 10 і Осередках СУМА „Київ" 
та ім. П . О р л и к а в Д І Т Р О П Т І 

запрошуѓ. Вас до участи 
В ІНАВГУРАЦІЇ С`ВОЇХ ВИКЛАДІВ. 

і— Що відбудеться — 
в С У Б О Т У . , д н я 14-го В Е Р Е С Н Я 1957 року 

я залі ЛИК „Орлик" (Комаігг тп Кв?лийн) 
, З ДОПОВІДДЮ 

проф. д-ра Мирона ДОЛЬНИЦЬЌОГО 
„Великіѓй ГУтьмпн Л'країнк — у 300-ліття сперти 

Богдана Хмельницького". 
Після доповіді — ЧАИНІІИ ВЕЧІР — з мистецькою 

програмою. 
ПОЧАТОК о ѓод. 7-ій вечора, 

В ЖОВТНІ `ц. р. — відбудеться - ДОПОВІДЬ 
проф. д-pa ПЕТРА БІЛАНЮКА на тему: 
„Геополітичііе значення положення України". 

; Управа УНУ У 

карпаття прибув Франтішек 
Немец у ролі „правительст-
венного делегата" для цієї 
провінції ЧСР. За те рівночас-
но з тим комуністична партія 
Закарпаття почала організу-
вати рух за приєднання За-
карпаття до УССР. На її кон-
ференції в дні 19 листопада 
1944 було стверджено, що 
„від тепер ми не с більше ма-
лим народом, який потребує 
опіки чужинців. Ми с части-
ною великого українського 
народу. Перша конференція 
Комуністичної Партії Закар-
патської України . . . вимагас, 
щоб була направлена історич-
на несправедливість і щоб За-
карпатська Україна була при-
сднана до совстської України" 
(44). Вже 25 і 26 листопада, 
тобто в тиждень пізніше, від-
бувся в Мукачеві з'їзд „пред-
ставників усього населення 
Закарпаття", на якому одно-
голосно схвалено маніфест 
про приєднання Закарпаття 
до до УССР. З'їзд вибрав На-
родну Раду Закарпатської Ук-
раїнн з відомим комуністич-
ним діячем Іваном Туряницею 
у проводі, „як єдину центч 
ральну владу, діючу по волі 
народу на території Закарпат-
ської України", та уповажннв 
її „здійснити рішення з'їзду 
про возз'єднання Закарпатсь-
кої України з совстською Ук-
раїною" (47). Водночас з'їзд 
вислав делегацію до Києва і 
Москви з завданням клопота-
тися там про приєднання. 
Зразу після цього Рада поча-
ла організувати все політнч-
не, культурне та економічне 
життя Закарпаття. Все це 
проходило в умовах окупації 
Закарпаття червоною армією. 

Навіть такий оборот справ 
не зразу переконав Бенеша 
про серйозність ситуацій 
Правда, Бенеш заявляв совст-
ським представникам, що За-
карпаття може залишатися 
або при ЧСР або при УССР, 
але по розмовах у Москві в 
березні 1944 року він був пе-
реконаннй, що Закарпаття 
припаде таки Чехословаччи-
ні. Довідавшись про те, якими 
шляхами пішов р о з в и т о к 
справ на Закарпатті в жовтні 
і листопаді 1944, Бенеш про-
бував протестувати та домага-
тнсь інтервенції Москви. На 
це відповів представник міні-
стерства закордонних справ 
СССР Зорін чеському амбаса-
дорові Фірлінгерові, що, згід-
яо з договором між ЧСР і 
СССР, жадна сторона не може 
вмішуватися у в н у т р і ш н і 
справи другої, і тому Москва 
не може втручатися в справи 
Закарпаття . . . (67). Тоді Бе-
неш пробував вияснити таке 
становище Москви інтригами 
Києва. В телеграмі до Фірлін-
ґера він писав, що Москві роз-
впток на Закарпатті не менше 
не до вподоби, як і чеському 
урядові, але що справа в то-
му, що „український уряд, 
українські вояки, а передусім 

Відбувся Собор Українського Євангельського 
Об'єднання Півн. Америки 

Цьогорічний Собор Унраін-
ського Євангельського - Об'ед-
нання в П. А, відбувся в днях 
31 серня до 2 вересня 1957 р. 
в м. Гамілтоні, Онт., Канада. 
Собор був попереджений, в 
днях 28—30 серпня Конфе-
ренцісю українських сван-
гельських проповідників. 

На Собор прибули делегати 
й гості, проповідники й світ-
ські члени з Конади й ЗДА. 
Голова УЄО — Василь Кузів, 
що саме видужує по операції, 
не міг бути присутній, але 
прислав свій привіт та поба-
жання Божих благословенств. 

Предсідником Собору внб-
рано паст. Л. Стандрета з Він-
ніпегу, а редактора „Єван-
гельсько† Правди" — паст. М. 
Фесенка з Торонта — секрета-
рем. 

Собор ухвалив вислати при-
віти Королевій Єлисаветі П та 
Президентові Д. Айзенгаверо-
ві, як теж Президентові Уряду 
Української Народної Респуб-

УКРАЇНСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
щ о його затвердила Р а д а Регентів штату Н ю Порк 

^ ПРОВАДИТЬ ЗАПИС # 
студентів на перше півріччя 1957758 навчального року 

на основні відділи : 

Економічний (і-VIII семестри) 
Політичних иаун (I-VIII семестри) 
Інженерний (III семестри) 
Філософічний (Ar ts A Science) (I-VIII семестри) 
Педагогічний (І семестер) 

На всі ці відділи приймається особи з закінченою С Е Р Е Д Н Ь О Ю 
ОСВІТОЮ (гімназія, ган-скул та інші типи середньої ш к о л и ) . 

Принадиться також запис на курси : 

Т Е Х Н І Ч Н О Г О К Р Е С Л Е Н Н Я (початкова група й підвищене 
н а в ч а н н я ) ; Б І Б Л І О Т Е К О З Н А В С Т В А ; А Н Г Л І Й С Ь К О Ї МОВИ 
(початкового й підвищеного н а в ч а н н я ; У К Р А Ї Н С Ь К О Ї МОВИ 
(початкового й підвищеного н а в ч а н н я ) ; Ф Р А Н Ц У З Ь К О ! МОВИ 

й С А Д І В Н И Ц Т В А . 

Особи, без закінченої середньої освіти — приймається на 

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ (МАТУРАЛьні). 
У. Т; І. мас право приймати т а к о ж студентів з-поза З Д А 

на студентські візи. 

В справі додаткових інформація, звертатись безпосередньо, 
листовно чи телефонічно : 

UKRAINIAN TECHNICAL INSTITUTE 
32(fEAST 14th STREET — NEW YORK 3, N. Y. — U . S . A . 

Tel.: GR 5-1971 

І українснька к о м у н і стична 
партія поступають інакше, 
українська к о м у н і с т нчна 
партія хоче поставити Москву 
перед доконаний факт і не хо-
че визнавати нікого та неро-
зумно плянус проводити свої 
власні цілі. Я не думаю, що 
це с подвійна гра Москви". 
До того Бенеш додав: „Не 
треба забувати, що українсь-
кий націоналізм творить не-
безпеку у всяких відношеи-
нях і що Москва повинна бу-
де з ним рахуватися". (68). 

Остаточно чехи зорі'снту-
валнсь, що за Києвом стоїть 
Москва і без протестів рішили 
піти на визнання доконаних 
фактів. Дня 29 червня VM5 
був підписаний в Москві між-
народний договір між ЧСР і 
СССР, в якого першій статті 
говорилось, що Закарпатська 
Україна, яка на підставі дого-
вору в Сен Жермен, належала 
до Чехословачпини, т е п е р 
„Повертається до своєї дав-
ньої батьківщини, на підставі 
виявленого населенням ба-
жання та на підставі приязної 
угоди між двома сторонами". 
(121). Урд УССР не був сам 
стороною в цьому договорі, 
хоч прилитім був його пред-
ставняк II. Рудницький, а сам 
договір був зредагований в 
трьох мовах: українській, ро-
сійській і словацькій. Договір 
підписали з одного боку В. 
Молотов, а другого В. Фірлін-
гер і В. Клементіс. Ратифіка-
цію договору провела народ-
на асамблея ЧСР в дні 22-го 
листопада 1945, а Президія 
Верховної Ради СССР прий-
няла дня 22 січня 1946 року 
постанову про створення за-
карпатснької области в УССР. 

Праця Марќуся це необхід-
ний посібник для кожного до-
слідника проблем сучасного 
правного положення укрїнсь-
ких земель та для кожного, 
хто інтересусться політикою 
Москви у відношенні до Укра-
їни. Це також цінний аргу-
мент в обороні українського 
Закарпаття перед анексійни-
ми плинами празьких шовіні-
стів, які, як відомо, досі не 
п е р е в е л и с я . Вкінці праця 
Марќуся — це серйозний сти-
мул для дальшого прослі-
дження питання, наскільки 
Москва, у своїй експансії поза 
Карпати, була змушена брати 
до уваги тодішню об'єктивну 
силу українського народу та 
його визвольної боротьби за 
самостійність і соборвість. 

Мирослав Прокоп. 

Н і 

ліки в екзялі — д-рові С. Вит-
вицькому. 

По вислуханні звітів доте-
перішньої Управи УЄО та 
Контрольної Комісії, Собор 
уділив їй повну абсолюторію 
і висловив одноголосно своє 
признання за успішно переве-
дену корисну працю. 

В суботу, 31-го серня, обра-
но нову Управу УЄО, до якої 
в'війшли: Суп. Василя Ку-
зева з Кранфорду, H. Дж., 
— почесним головою; добр. 
Петра Ковальчука з Лівінґ-
стону, Н. Дж., — головою Го-
ловної Управи та головою на 
ЗДА; паст. Лева Вумака за-
ступннком голови та головою 
на Канаду; паст. Івана Р. Ко-
валевича, редаістора „Кана-
дійського Ранку" з Вінніпегу 
і добр. Михайла Козака з То-
ронта — заступниками голо-
ви на Канаду; добр. Івана 
Петращука з Дітройту — 
скарбником; абсольвента бо-
гословськнх наук Михайла 
Боровського і Дітройту — ре-
кордовнм секретарем; паст. 
Михайла Фесенка — радним 
і паст. Володимира Боровсь-
кого з Дітройту — екзекутив-
ннм секретарем. 

В неділю, 1-го вересня від-
булося врочисте Вогослужен-
ня, присвячене 35-літтю УЄО, 
де згадано покійних піонерів 
україиоькогон євангельського 
руху. 

МИРОСЛАВ СТАРНЦЬКШІ 
СПІВАТИМЕ В TABH ГОЛ 

Ню Иорк. — Відомий наш 
тенор Мирослав Скала-Ста-
I ні ці'ї: н и (Міро Скала) внсту-
пить перед нюґюркською пуб-
лікою з концертом в Тавн 
Гол. Заля Тавн Гол належить, 
після Карнегі, до однієї з най-
кращих музичних заль Мет-
рополії. М. С. Старицький 
концертуватиме в цій залі в 
'неділю, 13 жовтня ц. p., год. 
8:30 веч. з новою та багатою 
програмою. Квитки і програ-
му концерту вже можна буде 
одержати в наших крайня-
цях в наступному тижні. М. 
Скала Старицький виступить 
теж перед нашими громадами 
в Шикаґо 20 жовтня, в Діт-
ройті 27 жовтня та в Клівлен-
ді Ю.лнстопада ц. р. 

ЛЮБОМНР К О В А Л Ь -
ДОЦЕНТОМ ІЛЛИНОПСЬ-

КОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

9-ІЧЧНА ФРАНЦУЗЬКА 
ПОЕТЌА 

В Парижі живе Я-літнм дів-
чннка, прибрана дитина стар-
шої бездігиої пані Друе, Міну. 
Вона незвичайна тим, що пише 
листи такою гарною поетичною 
формою, що u признали нанці-
кавішою дитиною. А почала во-
на писати дуже оригінальним 
`посовом. 

Одного разу вернулася вона 
і лекції гри на піяно й під 
шлнвом музики написала листа 
Ю учительки. Опісля написала 
другий і третій, і всі вони були 
немов досконалі поетичні тво-
рн, повні оригінальних порів. 
нянь. 

Пані Друе, видала друком П 
листи й поезії, і з тої пори — 
дівчинці не дають спокою. Одні 
подивляють її як феномен, інші 
підозрівають, що п поезії пише 
іі прибрана мати, яка собі зро. 
била корисне підприг.мство. По-
н.ід 50 ломпозиторів підклали 
музику під її вірші, її фотогра-
фії появляються в усіх журна-
лах світу, м просили в турне до 
Америки, пропонуючи 50 тисяч 
долярів. Перша її книжечка маг. 
наголовок: „Дерево мій при. 
ятель". А почала свог. життя 
ця дівчинка в домі для сиріт, 
була несмілива, спокійна 1 зизо. 
ока. 

Любомир Коваль, сни о. Во-
лоднмира Коваля, став доцен-
том Іллинойського універси-
тету, де буде працювати на 
економічному факультеті. Він 
скінчив гімназію в таборі в 
Діллінгені, Німеччина, а в цій 
країні студіював в католиць-
кому каледжі „Св. франсіс-
ка" в Лоретто, Па., в якому 
здобув звання бакалявра з со-
ціології й економії. Пізніше 
студіював в Католицькому 
університеті в Дітройті, який 
-хзџви вн otninowodu аиьнінкс 
ра економії і торгівні. Під час 
студій він корнстав із повних 
стипендій, бо весь час робив 
визначні поступи в науці. Він 
думає про здобуття титулу 
доктора економічних наук. 

Петро Мазовіта 

ОЛЕГ С Р Ж К І В С Ь К И П 
ЗДОБУВ СТУПІНЬ „МАСТЕ-

РА ОФ АРТС" 

Читайте українські книжки 
ft газети, бо часте читання 
веде до поосвіти. я просвіта 

— це сила! 

Олег Єржківськнй 

Народжеаиіь^в 1932 році в 
КисвГ"иа Уќра'ті, Олег Єрж-
ківський в 1950 році прибув 
де ЗДА і рік пізніше закінчив 
тут середню школу з найкра-
щнм успіхом, і тому міг діста-
ти стипендію та продовжува 
ти свої студії s Сиракюзько-
му університеті. В 1951 році 
став він членом 39 Відділу 
Українського Народного Сою-
зу. Той університет закінчив 
в 1955 році і і дістав ступінь 
бакалявра з приміткою „маґ-
на кум лявде". Він володіє 4 
мовами і в 1951 році був де-
леґатом Снракюзького уні-
верситету на Всеамерикансь-
ку Студентську Конвенцію в 
Вест Пойнті. Він був членом 
багатьох організації! при уні-
верситеті і тішіівся любов'ю 
серед студентів та прнзнан-
ням від професорів. Від 1955 
року студіювар в Школі 
Міжнародних Зносин ц Ва-
шннгтоні, яку закінчив цього 
року з відмінним успіхом і 
здобув ступінь магістра. Він 
тепер працює в Вашинґто 
ні в департаменті торгів` 
лі і думає про те, щоб_на-Ц 
писати докторську працю та 
здобути найвищий академіч-
ний ступінь — докторат між-
народних зносин. Віримо, що 
при його здібностях і витрн-
валості це йому н а п е в н о 
вдасться. II. К. 

З ЖИПЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 
Картерет, Н. Дж. 

З жнтя української громадќ. 
15 вересня на третю годину 

по полудні скликаються загаль-
ні збори члгнства двах Відділів 
Українського Народного Сою-
зу, на яких буде промовляти ор-
ганізатор Стгпан Дсмбнцькнй. 
До участи в цих зборах запро-
шусться все українське грома-
дянство в Картереті і околиці. 

Зокрема кличемо батьків, щоб 
прийшли на ці зСори і задума-
лнсь над потребою вписувати 
до першої найстаршої та най-
багптшої к Америці^ української 
братської організації дітвору. 
Ієнуѓ, в нашому місті дві укра-
їнські церкви, при яких гурту, 
стьсн нише молоде покоління. 
Треба сподіватись, що наша 
молодь залишиться при своїх 
церквах і цим збереже свідо-
мість свого українського похо-
дження. При цьому не можна 
забувати, що і здобутки церков-
иих громад і надбання УНСою. 
зў, установи, число членів якої 
перейшло 70 тисяч осіб, а майно 
доходить до 20 мільйонів, — 
дас молодому поколінню почут-
тя певної гордости та самопсв. 
пости. Ниша молодь і шкільна 
дітвора щораз у більшому чис-
лі відвідус Союзівќў, вписусть-
сн на ведені там‚курсИ-украіно-
знавства, а тим самим зберігає 
тім ять про свос походження. 
Треба сподіватись, що наші на-
щадки, добуваючи з н а н н я , а 
згодом і вищі становища в л мс-
рнці. будуть корисні для вели-
коі справи рятування та внзво-
лення України. 

Склнкусмо збори під кличем: 
‚Кожний дорослий українець і 
кожна українська дитина му-
ять бути членами УНСоюзу". 

Збори відбудзться в залі ухра-
іИСЬі{ОІ православної церкви Св. 
Днмнтрія. 

Трос школярів недільної шко-
ли при церкві св. Днмнтрія, а 
аме Рсймонд Зазворський і 

Кетлик Делай, як стипенднсти 
Чоловічого (Сдіобу і Товариства 
Св. лини, та Рнчард Геріюв, ви. 
сланий коштом своїх батьків, 
повернулися з одиоміенчного 
побуту на Соіозікці, де були на 
курсах укрижозиивстна, спон-
зоровиннх УНСоюзом. З побуту 
на Союзівці і курсів, вони бига-
то скорнсталіі. Нсзвичийно ра-
ді. що мали наіч)ду провести ва-
кації на Союзівці, з жалем і на-
віть слізьми і виїжджали і cnq-
діваються в наступному році 
туди ж по'їхати і інших своїх 
молодих приятелів привезти. 

Треба сподіватись, що бать-
кн впишуть цю молодь в член-
ство УНСоюзу. бо наше гасло 
тахе: „Наша молодь у наших 
організаціях!" , 

В парафії при церкві св. Дн-
мнтрія кипить праця. Громада 
не зупинилась, побудувавши 
Український Святодмитрівський 
Громадський Осередок коштом 
чверти мільйона долярів. В 
серпні громада купила ще одну 
реальність, а саме дім на 3 ро. 
лини на великій площі. Нова 
реальність сусідўе з парафіяль-
нйм домом. В новокупленому 
домі будуть апартаменти для 
сотрудннка, диригента і сто-
рожа. , ч 

„Дванадцятий Ў к р а ї ж`ькнй 
День", відбувся з великим успі-
хом в неділю 1-го вересня. їм-1 
проза розпочалась концертом j 
церковного хору під управою 

Йосипа Рсйнаровнча. Кон-1 
церт пройшов вдало, хор не' 
надто великий, але добре „зіспі-
ваннй". Добре враження внклн-
кали українські народні танки j 

балет, — виведені дітворою 
під керуванням пані Катерини 
Симчик, яка вже більш десяти 
років веде школу танків. її учні 

діти різних національних по. 
ходжень. Та в імпрезі внгтупа-
лн українські діти, - - дрібнота 
від 3-го року життя і юнаки та 
дівчата до 16 року. Приявні, що 

виповнили пвдиторію Осередку, 
були захоплені продукціямк і 
викликували танцюристів до 
нових виступів. 

А народу зібралося до півто-
ри тисячі. Прибули гості ввто-
бусами і приватними автамя з 
Вілмінгтону. Дел.. Врнджпорту, 
Конн.. Ню Порќу, Нюарку, Ал-
лентавну. Бейону, Треитону, 
Джерзі Ситі. Пассейку, Елаза. 
бету. Перт Амбою, Ковтсвіллу, 
Филаделфії та інших місцевоо 
тей. Загальний прибуток пере-
внщнв 4 тисячі долярів. з чого 
чистий прибуток буде прнблиз-
но $2.Гі00. Гроші потрібні гро-
маді, щоб здійснювати широко 
закроєні плини на майбутнє. 

_ Н. К. 

Торонто, Онт. 
Торонтянн на прощі в Аикастѓр! 

7 липня відбулася проща на 
гору Непорочної Діви Марії в 
Анкастері біля Гамілтону з 
участю Єпископа Кнр Ізндора, 
численного духовенства і тисяч 
вірних, які зіхались на цей 
перший відпуст з найдальших 
закутий Онтаріо, а навіть Кве-
беку І Америки. Чудова погода 
сприяла прощі і тому не диво, 
що торонтонські українці взяли 
таку масову участь, їдучи до 
Анкастеру не тільки особовими 
автами. але й спеціяльннмн ии-
тобусамн. 

Треба згадати, що в Анкасте-
рі існує жіночий монастир, при 
якому кілька років тому старан-
ням Преосвященного Кнр Ізи-
дора побудовано величаву Ді-
вочу Семінарію. Тільки треба, 
щоб більше українських дівчат 
корнстало з цієї добре внвіпо-
вані)і школи. 
Помне учнів школи Софії Голод, 

8 залі св. Мнколая відбувся 
15 червня — з нагоди закінчен-
ня шкільного року. — попнс 
учнів фортепіяновоі школи Co-
фії Голод. В першій частині по-
пнсу відзначились Зірка Аро-
нець (G років) і Роман Гавўр 
(7 p.). які відоѓрали дует Гайд-
на, а також Юрій Грнцько та 
Ярослав Шудран. які ритмічно 
виконали „Марш" Везкоровай-
ноп). В другій чаітині попнсу-
валйсь: Дарія Лада, Ліда Лю-
бинська, Марта Юрчук, Галина 
Андрейко, Марта Луці в. Віра 
Любннська 1 Квітка Сиротюк. 
Всі вони виказали поступ в ніі-
уці та зрозуміння виконуваних 
творів. Попис закінчився висту-
пом ІО.річної Любки Голод, яка 
виконала вальс Шоттена і Віри 
Павлншнн, яка знаменито заг-
рала- „Концерт" Капрічіо Мен-
дельсона. 

4^ ті ^ Ч Ѓ " І П Ѓ - ^ І ті`+^`^ 
Ол. І Іепрнцькнй-

Грановськнй`: 

ІСКРИ ВІРИ 
Поезії, том б 

Ц і й 51.50. 
З а м о в л я т и : 

SVOBODA 
81-83 Grand St. (Box 348) 

Jersey City 3 , N. J. 

ДЛЯ шкільної 
Д І Т В О Р И 

шнйкрощоіо лектурою — 
це історична повість з 

козацьких часів 
ПОЃДАНА ЛЕПКОГО 

КРУТІЖ 
Ціна тільки 75 цт. 

Замовляти: 
"SVOBODA" 

P. О. Box 346 
Jersey City З, N. J. 

Український Технічний Інститут 
у ІИ() П О Р Ќ У 

піювадить З А П И С студептів на В Е Ч І Р Н І 

ТЕХНІЧНОГО КРЕСЛЕННЯ 
Запис приймаѓться ЩОДНЯ від год. 2-ої дня до ѓод. 7-ої 

вечора в канцелярії Інституту : 
320 East 14th Street, New York City 

=3ffl 

Для Вашого відпочинку, дозвілля і забави 
ВІДБУДЕТЬСЯ З КІНЦЕМ ЦЬОГО ТИЖНЯ, 

в п'ятницю, суботу і неділю — 13-го, 14-го і 15-го ВЕРЕСНЯ 1957 р. 
НА ОСІННЬО - МАЛЬОВНИЧІЇ! СОЮЗІВЦІ, 

ОСЕЛІ У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Н А Р О Д Н О Г О СОЮЗУ — ІЛЛЯ К Е Р Г О Н К С О Н , II. П. 

а т р а к ц і й н и й Д Е Н Ь М О Л О Д І з бш`атою і різноманітною 
П Р О Г Р А М О К ) 

У П ' Я Т Н И Ц Ю ввечорі С П І Л Ь Н А В А Т Р А ! з гпі"ами та товариськими забавами. 

В СУБОТУ впродовж дай 

СПОРТОВІ ЗМАГАННЯ, 
в цьому змагання у В І Д Б И В А Н Ц І 

за МИСТЕЦТВО СУАСТУ і ЧАШУ УНСоюзу, 

а ввечорі 

ЗАБАВА 3 ТАНЦЯМИ ТА ВИБІР 
„МІСС СОЮЗІВКИ" на 1958-ий рін! 

із правом до одного т и ж н я безкоштовних вакацій на Союзівці. 

ПРИЇЖДЖАЙТЕ ВСІ ! 

НЕЗРІВНЯНІ МОЖЛИВОСТІ ВІДПОЧИНКУ І РОЗВАГИ ДАДУТЬ ВАМ НАГОДУ ПЕРЕВЕСТИ 
НЕЗАБУТНІЙ КІНЕЦЬ ТИЖНЯ СЕРЕД ПРЕКРАСНОЇ ОСІННЬОЇ ПРИРОДИ ТА НАБРАТИ 

. НОВИХ СИП ДО ПРАЦІ ! 
^ 
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т о Р А п ш т 
щ PROFESSIONALS HELP щ 

ПРИЙМЕМО 
доброго продавця, українця, 

що знас добре українську мову, 
до 35 р. ЖНТТЯ. Уздібнений ме-
ханічно, повинен знати англіп-

ську мову. 
Стала платня, плюс провізія. 

Подати перебіг жнття та рефе-
ренціі. Писати під адресою: 

Mr. F. MOSCATO 
2110 Honeywell; Apt 10 

Bronx '60. N. Y. 

m П Р А Ц Я m 
л Help Wanted Male-Female # 

MEN — WOMEN 
Miscellaneous 

Factory Work. 5 day week. 
Some overtime 

Steady Employment 
Union Benefits, 

ST 4-7880 Ask for Mr. Taylor 

Досвідчені 
ОІІЕГКПТОРИ (-KII) 

до шиття ліпших суконок. 
TRIO DRESS CO. 

236 W. 26th St. 
New York City 

Тслеф.: WAtkins 4-5673 

в П Р А Ц Я a 
a HELP WANTED MALE -

СТОРОЖІ 
For All Around General Cleaning 

of Building 
Голоситнсь: 

FAIRLEIGH - DICKINSON 
UNIVERSITY 

Rutherford. N. I. 
Sec Supt. D. j . McEvoy 

at Gym. Uldg. 
.М МИНИЌ III 

Досвід при 
Lathe-milling machines dc Shapcrs. 
Навчиться орудувати машиною 

деревних виробів. 
Вік 30-50 років — добра платня, 
постійна праця, госпіталізація 
— хворобове. Забезпечення на 

життя платить компанія. 
11 миль на північ від George 

Washington Bridge. -
FRED REUTEN fnc 

231 Herbert Ave., Closter, N. J. 
Tel.: CLoster 5-1800 

МОЛОДІ МУЖЧИНИ, 
скорі, жваві. 

Фабрика паперу, досвід не ші-
трібний. Добра нагода, аванс. 
Початкова платня $ 1.20 на год. 

Вигоди. ' 
GENERAL FIBRE PRODUCTS 

73-33 Woodhaven Blvd., 
Glendale, Long Island 

в П Р А Ц Я в 
в HELP WANTED FEMALE # 

ДО ВИНАИМУ 

ДО ВИНАИМУ 
гоняшна кімната 

з користанням кухні 
при родині. 

Для самітнього, або самітньої. 
Тслеф.: PResident 1-9648 

REAL ESTATE 
НА ПРОДАЖ 

Дім з б ' 2 акр. — Williamstown, 
New Jersey в укра`їнському 
сусідстві. -1 кімнати і лазнич-
ка. Дім муров. конструкції. 
Олнвн. огрівання гарячою во-
дою, з ви.тучуванням на літо 
і зиму. 

Частинно умебльовано. $ 8.300. 
Тслеф: National 9-6637 

С п о р т 

CORONA, L, І. 
42 Ave. Ecke 99 Street 

Тепер можна оглянути. 
Новий стнлсвий однородинний 
муров. дім. Одна переіздна зо-
на і З бльоки від Junction Blvd.. 
IRT-Station, яка лучнться з ВМТ 
X Ave. і Long Island Railroad), 
б великих кімнат. IV4 лазничкн. 
всюди 3 рази плястеровано. ви-
кінч. підвал, ненецькі заслони, 
кол. лазннчка. Голлнвуд кухня 
з ќ а л , вбудованою печею і га-
зовнми пальниками, великий 
залізний паркан. Близько, до 

школи, церкви і склепів. 
Чисте газ. парове огрівання. 
Найліпше купно на Лонѓ Ай-
ленді. 25 років ѓіпотеки, умови. 

HYI.AND REALTY 
WH 3-3162 NE 9-9509 

LONG ISLAND 
Roslyn (Old Norgate) 

Чудова околиця. Гарна, колон. 
римчи. етил, будована, плоский 
дах. З спальні. 2 лазнички, від 
стіни до стіни килими, відпоч. 
кімната з барою, каб. піяніио, 
холодильник, машина до пран-

ня, 2 патю. гараж на 2 авта. 
36.900. 

Власник MAyfair 1-2968 (N. Y.) 

9 Business Opportunity џ 

TAYLORING A CLEANING 
STORE 

402 E. 6th St., NYC 
Добре положення. 

Засноване тому 30 років. 
Продасться з уваги на недугу, 

по низькій ціні. . 
GRamercy 7-2227 

Потрібно 
ЖІНКИ ДО ОПІКИ 

над двома малими дітьми 
(ЇМ р. 1 4 роки — українці). 
Мешкання і платня, згідно 

з умовою. 
Приватний дім в Hillside, N. J. 

Всі вигоди. 
Телеф.: WA 3-6144 по 6-ій веч. 

ЖІНКА у віці 35-40 років. Гос-
подння — заряд цілим домом. 
може бути навіть з дитиною. 
Телефонувати до 6-ої год. ве-
чора. Телеф. Floral Park 4-4117. 
Long Island. 

ГОСПОДИНЯ — 30-45 p. 
Повний заряд. 

Власна кімната 1 лазничкд. 
Модерний дім. Мусить мпти 
останні рекомендації і говорити 
по-англійськи. Буде вдоволена. 

$40-50 тижнево. 
Great Neck, L. І. 

Call HUnter 7-6346 or 7-6948 

ЛАИЧОНЕТА — МОРОЖЕНЕ 
Повне влаштування. Доскона-
лий продаж лаичів. Закрито вс-
чорами, крім літа. Ідеальне для 
подружжя. Ціна на скорий про-

даж. Зайдіть, щоб оцінити. 
BROADWAY CONFECTIONERY 
40-34 162nd St.. Flushing, L. I. 

FL 9-9035 

Велика наріжия 
ГРОСЕРНЯ, 

добрий бизнсс і положення. 
Також ланчі. Низький рент. 
продасться з уваги на недугу, 
пс поміркованій ціні. Зайдіть: 

А. В. SELF-SERVICE 
442 Lorimer St. 
Brooklyn, N. Y. 

WRAPPERS 
(У ВІДІ 18-35 p.) 

1-ma шифта 7:30 p. — 4 п. пол. 
б днів — 40 годин В тижні. 

2-гв шифта 4 п. пол. — 12 веч. 
5 днів — 3 7 ^ год. в тижні. 

Голоситнсь в бюрі ‚фабрики: 
Street П. — 40 Cooper^Square — 

Near Astor PL 

m к ш і ж к и — Ж У Р Н А Л И о 

ВИЙШЛА ДРУКОМ 
НОВА КНИЖКА 

Олексія 
Запорожця-Девлада 
ГАРБУЗОВА 

МІСТЕРІЯ 
Гумористична повість. 

Найкраща сатира на колгоспний 
лад. 

№ а - $1.50 
З а м о в л я т и : 
S V O B O D А 

81 GRAND STREET 
JERSEY CITY. N. I. 

Українська Ювелірна Крамниця jjj 
^ J E W E R L Y COMPANY, Inc. g 

, New York City, Tel.: GRamercy 5-7430 Ќ 
K ПЛАТИМО $20.00 за Ваш старий годинник, без огляду, ^ 
к ш якому стані, при ЗАКУПІ годинника BENRUS. Ь, 
S Прям.: Автоматичніїfl, водонепрониклнвнй, 17 5 

каменів годинник — ціна $ 49.95 ^ 
Ваш годинник 20 00 ї 

Остаточна ціна $29.96 % 

DR. JOSEPH С. GIZYNSKI 
ДІЌВ{І хірпіірактор 

стосўе найновіші методи лікування у хворобах паралічу 
(stroke), нртротизму, високого тиснення ќрови, жиляків. 
нервів, шлунка, се'рця, як також у хронічних і гострих 

захворіннях. 
X-RAY — FLUOROSCOPY (пересвітленнл) 

Хіропатнчна Клініка 
11808 Jos. Campau, Hamtramck, Alien.; близько АР Market 

— навпроти Pulaski Street —v Телеф.: TW 3-1118. 
Години ординації: В четверги, й суботи 

1-3 по пол. та 6-8 вечора. ординація не відбувається. 
Можна розмовнтнсь по-українськи. ДОМОВИЙ тол.: ТО 5-9636 

Важне Нове 
ДЛЯ ШКІЛ І видання і 

Н А Й К Р А Щ И Й 
ф. БУКВАР 

РЕДАГОВАНІЙ! ПЕДАГОГОМ 
д-ром К. ВАПІЛЕВИЧЕМ 

РОЗКІШНО РОЗМАЛЬОВАНИЙ 
Е. КОЗАКОМ. 

Ціна $2.00 
З а м о в л я т и : 

"Svoboda" 
Jersey City З, N. J.P. О. Box 346 

III A X О В II П Т У Р Н І Р 
ЛХ ЧКМІІІОНЛГ А М Е Р И К И 

Цьогорічний 58-нй з черги 
відкритий шахокий турнір Аме-
рнканськоі Шахової Федерації 
за чемпіонат Америки відбувай-
ся впродовж двох тижнів в пер-
шій половині і . рпня в місті 
Клівленді. Огайо. Турнір від-
крнв посадник, міста, вітаючи 
176 учасників, які з'іхалнся з 
Іільшостн (бейтів. Канади. Мех-
Чко і навіть Порто Ріко. Серед 
відомих шахістів, що вже мали 
не одна турнір за собою, видко 
`іуло обличчя молодих талантів 
ѓа не брасувало і нових сміґ-
рантів. Всі хотіли помірятись та 
здобути почесть, а може гро-
:нову нагороду ($1,000 перше 
місце і. 

Турнір проходив зі змінним 
щастям і було кількох канди-
датів на псршуна. Та молодий 
14-річний Бобі Фішер зумів здо-
v. : І! звання чемпіона на 57 рік 
і готівку. Він продемонстрував 
феноменальне знання шахової 
теорії стратегії. Може навіть за-
багато стратегії як для такого 
молодого таланту. 

Та нас цікавлять в першу 
чергу три українці, що завдали 
собі багато труду і прибули теж 
на змагання. Повних два тижні 
боролись успішно: І. Теодоро-
вич, (Торонто, Канада і, Л. 
Блонарович (Нюарк. Н. Дж. і і 
О. Попович іЛсйквуд, Н. Дж. ) . 
Наші шахісти-вже мали за со-
боіо „льохальні" успіхи: п. І. 
Тсодорович - - мистець Торонта. 
Л. Блонарович здобув чашу і 
мистецтво Ню Джерзі і тому 
нас їхня присутність не заско-
чила. Всі вони почали турнір 
доволі добре і перший тиждень 
виділив їх до кращих шахістів. 
По сімох днях українці грали 
при першому столі, і цього сто-
ла не доводилось залишати. 
ОднинЃі О. Попович грав два 
рази при окремому столі, іта-
ких столів було п'ять для най-
кращих партій), і зустрічався 

ерез льосування з найкращн-
ми шахістами турніру, 

Тяжко говорити про місця на-
шнх, таких не подано через 
брак часу на студії швайцарсь-
коі системи точкування. але за 
підрахунком автора цього до-
иису І. Теодоровнч опинився в 
першій десятці, а О. Попович 1 
Л. Блонарович в горішній час-
тині ругої десятки. Навіть за-
кінчення турніру не дало ясного 
розподілу місць і навіть вий-
шла помилка з признанням пер-
шого місця. (Признано А. Біс-
ґасрові, що згодом по обчнслсн-
нях відкликано). 

Участь і успішна гра наших 
шахістів піднесла їхню загаль-
ну пунктацію. та дали їм досвід 
до подібних імпрез на майбут-
нс. Приємно відмітити, що на 
послідній день прибув україн-
ський шаховий майстер проф. 
О. Попель, який пройшов недав-
но поважну операцію. Відомі 
шахові учасники тепло віталися 
з нашим експертом, а українсь-
ка група зустрілася на розмові 
з проф. Попелем після закіи-
чення гор. 

Турнір був ду"ке важкий, бо 
згуртував кращих шахістів, і 
тому успіхи наших с. добрі. При 
кінці варто додати, що спостсрі-
гасться велике зацікавлення 
тіс.ю галуззю спорту амернкан-
ською молоддю, і варто б заохо-
тити наших молодих людей до 
активнішої }части в турнірах 
і в шаховій грі взагалі. " В. С. 

Ш 3 червоного Китаю видалс-
но всіх японських журналі'стіѓ.. 
Комуно - китайський уряд про. 
сто відмовився продовжити їм 
візи без подання причини. 
Здогадуються, що в такий спо-
сіб Пейпінґ хоче присилувати 
японський уряд впустити до 
Японії комуно - китайських 
журналістів. 

Число зареєстрованих членів релігійних 
громад - 103,224,594 

Ню Порк. -— Кранова Рада 
Церков видрукувала кннжкх 
під заголовком ,,1958-ий Річ-
ііи.і Американських Церков", 
в якому стверджується, що в 
цьому 1957 році число заре-
сстрованнх членів всіх релі-
гійннх громад становить — 
103.224,594 особи і с на 3 від-
сотки більше в порівнянні з 
1936 роком, а число населен-
ня в цьому році збільшилося 
тільки на 1.7 відсотка. З цьо-
го виходить, що. на кожних 
100 американців — 62 с чле-

148.980 осіб, а в 1956 році 
— 58,448,567; число католи-
ків — 34,563.851 (33 ,396 .647) ; 
жидів — 5,500.000 (5 ,500 ,000) ; 
східніх ортодоксів — 2,598-
055 (2 ,386,945): „старих като-
ликів" і приналежникх д о 
польського народового кос-
тела — 351,058 ( 3 6 7 , 3 7 0 ) ; бу-
дднстів — 63,000 (63,000) і 
мусулманів 20,000 (20 ,000) . 
Католики зараховують до сво-
їх членів всіх вірних, отже і 
дітей, а деякі протестантські 
віровизнання за своїх членів 
вважають тільки тих, які вже 

нами церковної громади або с хрещені, а в них хрнстять 
належать до синагоги. 100 j аж в 13-му році життя. Між 
років тому на кожних 100 І протестантами найбільше с 
громадян тільки 20 належали! баптистів (20 міл.) , методис-
д о релігійних громад. В сќ`там- і тів — 12 мільйонів, лютеран 
ніх 30-ох роках число вірних : —.7 мільйонів, і пресвггеріянів 
подвоїлося, а число населсн- — 4 мільйони. Зі статистики 
ня збільшилося тільки на 40 f виходить, що пересічно кож-
відсотків. В 1957 році число j ний вірний жертвує на рслі-
протестантів становить 60,- гійні цілі по 54 доляри річно. 

На цивільних урядовців видано понад 
11 більйонів долярів 

Вашингтон. — Голова об'-іральних працівників. В 1956 
єднаного конгресового комі- році воно становило 2,363,042, 

а в 1957 році — 2,394,099. Вн-тету для редукції неважлн-
внх федеральних видатків де-
мократнчннй сенатор Геррі 
Ф. Бирд повідомляє, що в фі-
нансовому році, який закін-
чнвся 30-го червня 1957 p., 
на цивільних урядовців ви-
дано суму 11,000.474,000 до-
лярів, а крім того видано ще 
215,000,000 долярів на платні 
для неамориканських грома-
дян, яких немає на платни-
чнх списках. Збільшена су-
ма на платні для цивільних 
федеральних урядовців спрн-
чннена тим, що в 1957 році 
збільшилося і число феде-

даткн на цивільних урядов-
ців збільшуються від 1954 ро-
ку. коли.вони виносили 9,453, 
000,000 долярів. Найбільше 
зросло в 1957 році число пра-
цівників в поштовому депар-
таменті —- на 2,710 осіб; в 
Адміністрації для Справ Ве-
теранів — 1,145; в департа-
менті торгівлі — 923, депар-
таменті рільництва — 772, в 
депа р т а м є н т і внутрішніх 
справ — 699. Тільки депар-
тамент летунства зменшив чн-
сло своїх працівників на 1,090 
осіб. 

Ділимося сумною вісткою з Роднною і Рогатшщямн, яка 
прийшла з Рідннх Земель, що в вересні 1945 р. — померла 

в Скоморохах Старих, пов. Рогатки — 
НАША НАЙДОРОЖЧА МАТИ І БАБУНЯ 

бл. п. АННА ДЗЕДЗИК 
вдова по управителі школи в Чгрчу, пов. Рогатин, 

на 79-му році свойого трудолюбивого життя; 
як рівнож 

з далекої Караганди наспіла сумна вістка про трагічну 
смерть зятя Покійної, а 

НАШОГО НАЙДОРОЖЧОГО Ш В А Ґ Р А І ВЎИКА 

бл. п. о. ВАСИЛЯ НІМОГО 
б. пароха Скоморох Старих, яка посѓягла Його там у вересні 
1954 p., на 63-му році жнття я на 36-му році свящеиства. 

ЗАУПОКІЙНІ СЛУЖБИ БОЖІ 
відправляться в СУБОТУ, дня 14-го ВЕРЕСНЯ 1957 p., 

о ѓод. 7-ій І 7:30. в церкві ся, їв. Хрестителя 
в Нюарку, Н. Дяс 

Горем прибиті: 
А Н Д Р Ш — сип 1 шваг`ср 
ІРИНА — синова 
БОГДАННА — внука. 

Число замовлень по фабриках збільшилося 

Вашингтон. 
на один відсоток 

Департамент відсотки, а в 
торгівлі повідомляє, що в мі-
сяці липні цього року число 
нових замовлень у фаорнк.ш-
тів збільшилося на один від-
соток, але цей зріст зовсім не 
припинив зменшування числа 
невиконаних давніше замов-
лень. Число замовлень збіль-
шнлося в тих фабриках, які 
продукують товари нетривкої 
якости, головним чином тих 
промислових заведень, які не-
гайно виконують зроблені в 
них замовлення. Продаж фа-
бри кантами товарів в липні 
цього року збільшився на З 

чотирьох попе-
редніх місяцях він постійно 
зменшувався. Долярова вар-
тість видатків на інвестиції 
продовжує і надалі збільшу-
ватися таким самим повіль-
ннм темпом, як це було в 
першій половині цього року. 
В липні було нових замов-
лень на^_суму--25,800,000.000 
доларів. При кінці липня вар-
тість замовлених і невнкона-
ннх товарів становила 59.400, 
006,000 долярів, на 900,000,000 
долярів більше в порівнянні з 
з червнем 1957, і на 3 більйо-
нн менше в порівнянні з ли-
пнем 1956 року. 

Заборгування на консуміщійні цілі 
збільшилося до 42.3 більйона 

Вашингтон. — Представ-
ннк Федеральної Резервової 
Системи повідомляє, що в мі-
сяці липні цього року всі ро-
ди заборгування на консумп-
ційні цілі значно збільшили-
ся і дійшли до 42,365,000.000 
долярів, становлячи на 2,887,-
000,000 долярів більше в по-

ПОВІДОМЛЕіШЯ 

я 
ПОДАСМО ДО ВІДОМА 

ВСІХ НАШИХ КЛІЄНТІВ, щ о 

І І О Т Л І ' І Я . Љ Н І ` Б Ю Р О , П О Д О Р О Ж Е Й 
і 

АСЕКУРАЦІПНЕ БЮРО 

KOWBASNIUK AGENCY 
з днем 9-го ВЕРЕСНЯ 1957 р. 

переноситься 
ДО НОВОГО ПРИМІЩЕННЯ 

при 286 Е. 10th St., NYC 9 
(навпроти давнішого бюра) 

Тої.: AL 4-8779 

рівнянні з липнем 1956 року. 
В порівнянні з місяцем чер-
внем цього року заборгуван-
ня зросло впродовж липня 
на 355,000,000 долярів, а в мі-
сяці липні 1956 року збіль-
шення становило 213,000.000 
долярів в порівнянні з черв-
нем того ж року. Повищі чнс-
ла стверджують те, що збіль-
шення заборгувань на кон-
^ — ^ ^ " 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ УНС 
РАЧЕСТЕР, Н, П. — Місячні 

збори Т-ва ..Український Народ-
ннй Дім", Відд. Зів, відбудуть-
ся в четвер, 12-го вересня 1957 
року, о год. 8-ій веч. Порядок 
нарад, як звичайно. Просимо 
усіх членів брати участь і пла-
тнтк на час належні вкладки. — 
Уряд Т-ва. 

ШПЌАГО, Ілл. — Збори Б-ва 
св. Петра і Павла, Відд. 220, 
відбудуться в суботу 14-го ве-
ресня, о год. 7:30 веч, в парох. 
залі. Пригадується довгуючнм 
членам, щоб цього місяця вн-
рівнялн залеглі вкладки. Якщо 
но внрівняють будуть суспендо-
вані. — Управа. 

ТОМАСТОН, Конн. — Відд, 
421 матиме збори 14-го вересня, 
о год. 8-ій, в українській залі. — 
П. Москалюќ, предс; Ф. Сосяк, 
кас.; Ю. Береза, секр. 

КЛІВЛЕНД. О. — С-во Преч. 
Діви Маріі, Відд. 112 повідом-
ляс, що місячні збори відбу-
дуться в неділю, 15-го вересня, 
в церковній залі св. Петра і 
Павла, після З-оІ 1 4-ої Служби 
Божої. Просимо всіх тих, що ще 
не відібрали своїх дивіденд, 
прибути і відібрати, бо поштою 
не будеться розсилати. Про-
ситься точно вплачуватн вклад-
ки. — В, М. Ќупер, секр. 

ФИЛАДЕЛФІЯ, Па, — Т-во 
„Мир", Відд. 324, повідомляс 
всіх членів, що звичайні місячні 
збори відбудуться в суботу 14-го 
вересня 1957 p., о год. 7-ій веч 
Просимо прибути і вирівняти 
залеглі вкладки. Не всі члени 
вплачують нормально свої член 
ські вкладки, тому Т-во с зму-
шене суспендувати деяких члс` 
нів. бо рахунки, які приходять 
з Головної Канцелярії, покрнва-
ються в міру допливу членсь-
ких вкладок. Просимо не заля-
гати з чл. вкладками і не жалі-
тися на Управу Т-ва, коли вона 
с змушене суспендувати деяких 
членів. — Ол. Горохівськнй 
пред.; І. Струк, секр. 

сумпційні цілі не припиню-
сться внаслідок того, що фе-
дсральні банки збільшували 
вже кілька разів дисконт від 
позичок. Найбільше в липні 
збільшилося заборгування на 
купівлю авт і на особисті по 
треби боржників. 

ЛІКИ І ХІРУРГІЧНИЙ ВИРЯД 
^ НАЙВЩПОВЩНІШІ ДАРУНКИ #̀ 

(Rlmifon, РепІсШп, Streptomycin, Glucose, Cycloserine, 
Vitamins — Irgapyrin, Orinase (diabetes). 

о 
Еластичні пончохи — бандажі на проггуклнну — 
пояси на усунення жолудка — і все потрібне 

для домашньої аптечки. 
в 

# ВИСИЛАЄТЬСЯ ДО ВСІХ КРАЃН ЕВРОПИ. Ф 
МИТО ОПЛАЧУЄТЬСЯ ТУТ 9 ГАРАНТІЯ ДОСТАВН. 

в СПЕЦІЯЛІСТИ ЕВРОПЕПСЬКИХ РЕЦЕПТ, в 
Пишіть, або телефонуйте : 

В. Feldman Pharmacy 
111 Ave. "A" A 7th Street, NEW YORK CITY 

Tel.: OR 7-5980 

ДЖЕРЗІ СИТІ, H. Дяс. — 
Місячні збори Б-ва св. їв. Хрес-
тителя, Відд. 270, відбудуться 

неділю, 15-го вересня, о год. 
2:30 по пол.. в домівці УНДому 

при 433 Hoboken Ave. Довгу-
ючнх членів просимо прибути 
на збори і вирівняти залеглі 
вкладки. Прссднювання нових 
членів до УНСоюзу далі про-
довжусться. — В. Бушковськнй, 
рск. секр. 

РАЧЕСТЕР, Н. П. — Місяч-
ні збори Т-ва „Запорозька Січ", 
Відд. 367, відбудуться в неді-
лю, 15-го вересня, о год. 1:30 
по пол., у церковній залі. Про-
снмо, щоб члени явилися на збо-
рах, бо с важливі справи до по-
лагодження. Присдиювання но-
вих членів до УЙСоюзу далі 
зобов'язує. — К. Манківський, 
предс; П. Джюба, кас.; В. Пс-
пович, секр. 

4в Е. 7th St. 
New York City 

Телеф.: OR 3-3550 
Нові взорн швайцарських вовнянж 

ХУСТОК 
Р О З Ш У К И 

Пошукую АНІІУ СТУДЕНИУ, 
зі села Маковіска, пов. Ярослав, 
замужия Кулька, зі села Теп-
лнці; пов. Ярослав. Пошукуо 
Анна Семенчук. Маю листа від 
брата з краю. Прошу писати на 
а Д Р С С УАппа SEAir!NetlUK 

1092 East 143 Street 
Cleveland, Ohio 

Пошукую 
ОНУФРІЯ 1 КАТЕРИНУ 

ЛИТВИН, 
зі села Глсбівка, пов. Станнсла-
вів. Вони виїхали до Америки 
в 1911 році, і проживали в 

Jersey City. 2-і Penrsall Ave. 
У них с трос дітей — ІОстииа, 
Олена і Микола, які правдопо-

дібно жили в Нюарку. 
Хто знав би про них, або вони 
самі, прошу зголоситись на 

адресу : 
Petro LYTWYN 

626 Е. 11th Street 
New York 9, NYC 

Tel.: OR 7-4735 
Дзвонити від 9 рано до 2 по пол. 

f 
Посмертні Згадки 

АНТІН ПАНЬКІВ, член Відд. 
464, УНСоюзу їм. Л. Украін-
кн. в Ошаоі, Оќт., Канада, по-
мер, по довгій недузі, 7-го 
серпня 1957 p., проживши лн-
ше 36 років. Покійний приїхав 
ДО Канади 1948 р. з Німеччн-
ни, в до УНСоюзу вступив у 
серпні 1949 р. Покійний похо-
дкв зі села Звиняч, пов. Залі-
щякн, Зах. Україна. Полишив 
у смутку дружину Марію 1 
донечку Емілію. Обидві вони 
є членами УНСоюзу. Похорон 
відбувся 10-го серпня, з укр. 
греко-католицької церква св. 
Юрія, при участі Родини. 
Членів УНС. І добрих Нрия-
телів та Знайомих. — Хай 
Канадійська Земля буде Йому` 
легкою' — В. її. її: 

ІВАН ГРЕСЬКО, довголітній 
член 225 Відд., а від 1929 р. 
197 Відд. УНСоюзу. помер, 
дня 12-го серпня 1957 р. По-
кійннй походив зі села Воро-
бісвичі, пов. Дрогобич, Зах. 
Україна. Полишим у смутку 
дружину, двох синів, одну 
доньку 1 5 внуків. Похорон 
відбувся 15-го серпня 1957 p., 
з церкви в Madison на цвнн-
тар. 

С. Костецький, секр. 

ЯКІВ РЕЗНІК, довголітній 
член і касир Б-ва св. о. Нико-
лая, Відд. 344 УНСоюзу, в 
Бавнд Бруку, Н. Дж., помер 
19-го серпня 1957 p., прожив-
шн 62 роки. Покійний наро-
дився в селі Старомшіина, 
пов. Сќалат, Зах. Україна. 
Полишив у смутку дружину 
Марію, доньку Гелену, сина 
Анд`рія, зятя, невістку і трос 
внуків. Похорон відбувся 23-го 
серпня 1957 p., при участі Ро-
днни, Членів УНСоюзу і Зна-
йомнх, з пох. заведення, до 
церкви св. Андрія в Бавнд 
Бруку, Н. Дж. — В. И П! 

Гр. Ґеба, секр. 

ТЕОДОР АНДРУШКІВ, член 
Б-ва і-и. арх. Мнхаіла, Відд. 
49 в Торонто, Канада, помер, 
дня 22-го серпня 1957 р. По-
і.іншій походив зі села Мете-
ків, пов. Зборів, Зах. Україна. 
До Канади приїхав в 1947 р. 
Полишив у смутку дружину 
Ольгу, сина Богдана, тещу та 
інших членів своєї родини. 
Похорон відбувся з греко-ка-
то.ткцько! церкви св. О. Иіікч-
лая, при участі Родини та ве-
ликого числа Знайомих і Нри-
ятелів, — В. И. П! 

Д. Юречків, секр. 

Нові в и д а н н я 
МИТРО ПАСІЧНИК 

З ВИШНЕВИХ САДІВ 
вбірка иовель І оповідань 

в іліоотраціямш. 

Н і н а $1.25 
Замовляйте: 

"S V О̂ В О D А" 
Р. О. Box 346. Jersey City 3. N. J. 

XC- .Ж- -ЗНІЖ- Ж -Ж :Ж:ЛИ 
НОВИНКА ДІТОЧКАМ! 

Вже ІІНПШЛН з друку чудові 
оповідання для дітей 

I I 

І в а а а а САВИЦЬКОІ 

Наша Хатка ї ї 

З розкішними великими 
ілюстраціями 

Петра А н д р у с е в я 
Ц і я в $1.50. 

Спішіть з замовленнями. 
" S V O B O D A " 

83 Grand St., Jersey City 3, N. J. 
as-; :4ѓл ̀ АЖ g g g g g `УЬ з̂ю̂  ̀ ЯЌЛ 
` і р Г з н к " іЃ 

Но занедбуйте 

ШТУЧНИХ ЗУБЊ, 
коли і-.он н рухаються! 

Чи Ваші зуби рухаються, спа-
дають, коли говорите, їсте, смі-
стсся, або ячихасте? Не дснер-
вуятеся таким недотягнснням. 
FASTEETH, алькалічний поро-
шок (нсквасотннй), коли поси-
пати ним зубні плитки, держить 
сильно штучні зуби. Додас по-
чуття певностн і вигоди. Не за-
лншас смаку о`ми чи пасти. 
Купіть сьогодні FASTEETII в 
кожній аптеці. 

Nt F. б 

ІВАН НОВАЛЬЧИК і 
F U N E R A L H O M E 

COMPLETELY 
AIR CONDITIONED 

ЗАІШМАСТЬСЯ ПОХОРО-
1ІЛ.МІІ В СТЕПТІ 

N E W J E R S E Y 
Ціня прнступяі для ВСІХ. 

І; Обслуга чесна І найкраща. ; 
2 У вяпадку смутку в родяні 

к-інчго як в день тая 
1 в ночі: 

JOHN 
KOWALCHYK 
129 GRAND STREET, 

cor. Warren Street, 
JERSEY CITY 2, N. J. 
Tel. HEnderson 4-5131 

T A P 3 A I I , ч. 3928. Удар; 

ІВАН БУНЬКО 
УКР. ПОГРЕБНИК 

Обслуга чосна І найкраща 
' НІШІ IIГІН ТУШЦ 

John Bunko 
Licensed Undertaker 

й Embalmer 

REASONABLE PRICES 
437 EAST 5th STREET 

New York City 
Telephone: GRamercy 7-7661 

#t4 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБНИК 

Занижавться похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 
Контрольовавв темліера-
тура, Модерна каплмця 

до ужитку даром. 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N. Y. 
Tel ORchard 4-2548 


